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Hozott  rendeletek:     

4/2015. (III.31.) Önkormányzati rendelete a települési támogatás és szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésének engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díj mértékéről 

 

Hozott határozatok: 
15/2015. (III.31.) KT. sz.  határozat: Polgármesteri jelentés, lejárt idejű határozatok 

16/2015. (III.31.) KT. sz. határozat:  Gazdasági Program elfogadása 

17/2015. (III.31.) KT. sz. határozat:  Közfoglalkoztatási tájékoztató elfogadása 

18/2015. (III.31.) KT. sz. határozat:  Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 

19/2015. (III.31.) KT. sz. határozat:  Intézményi térítési díjak megállapítása 

20/2015. (III.31.) KT. sz. határozat:  Polgárőrség tájékoztatója 

21/2015. (III.31.) KT. sz. határozat: Helyi Értéktár Bizottság megalakítása, SZMSZ 

22/2015. (III.31.) KT. sz. határozat: Belső ellenőr megbízása 

23/2015. (III.31.) KT. sz. határozat: Elkülönített hulladékgyűjtés intézkedési terv 

24/2015. (III.31.) KT. sz. határozat: MVH határozat bírósági felülvizsgálat kérelem 

25/2015. (III.31.) KT. sz. határozat: Tanyabusz pályázat 

26/2015. (III.31.) KT. sz. határozat: Orvosi ügyelet műszerbeszerzése 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2015. március 31-én du. 13,00 órakor 

megtartott soros nyílt  üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Bugyáné Szász Erzsébet  

Földháti István   

Furó Tiborné,    

Sándor László képviselők. 

Zajácz Andrea  jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, tanácskozási joggal  

 

Igazoltan távol: Hutóczki Imre képviselő 

 

 

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

Megkülönböztetett figyelemmel köszönti Zajácz Andreát, a közös hivatal új jegyzőjét. A 

korábbi ismeretségre való tekintettel is nagyon örül, hogy a Jegyző Asszony kinevezésének, 

jó egészséget, sikert kíván az új munkájához, és felajánlja a segítséget, és együttműködést. 

 

Zajácz Andrea jegyző: 

Nagyon köszöni a meleg fogadtatást, jólesik a támogató szándék, melyet szeretne is 

kihasználni azért, hogy a közös hivatal mindkét falu lakosságot minél nagyobb 

megelégedéssel szolgálhassa. Szeretne a fülöpi testületi üléseken is részt venni lehetőség 

szerint, hogy minél jobban megismerhesse az önkormányzat működését és nem titkoltan 

tapasztalatot szeretne gyűjteni, mert eddig a közigazgatásban, de más területen dolgozott. 

 

Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés 

napirendjére, melyről kéri a 7. napirendet levenni, mert a Csontos Ferenc SE vezetője kérte, 

hogy más időpontban kerüljön tárgyalásra, illetve a sorrenden javaslok módosítást. 

 

Meghívó szerinti  napirend:         

1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az önkormányzat gazdasági programjának tárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Tájékoztató az önkormányzat  2014. évi Közfoglalkoztatási programjáról és a 

            2015. évi közfoglalkoztatási program tervéről 

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója 

     Előterjesztő: Furó Tibor elnök.  

7.  A Csontos Ferenc SE  beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás  



       felhasználásáról, a 2015. évi  tervezett feladatokról.  

       Előterjesztő:  Hortobágyi Róbert  elnök. 

8. A Polgárőrszervezet beszámolója a 2014. évi tevékenységükről, 2015. évi 

terveikről. 

      Előterjesztő: Földháti István titkár 

9. Helyi Értéktár Bizottság megalakítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. Belső ellenőr megbízása  

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármeter 

11. Elkülönített hulladékgyűjtés bevezetéséről tájékoztatás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

12. KÜLÖNFÉLÉK 

13. ZÁRT ÜLÉS 

 

Javasolt napirend: 

1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az önkormányzat gazdasági programjának tárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Tájékoztató az önkormányzat  2014. évi Közfoglalkoztatási programjáról és a 

            2015. évi közfoglalkoztatási program tervéről  
 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

4. Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója 

     Előterjesztő: Furó Tibor elnök. 

5. Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. A Polgárőrszervezet beszámolója a 2014. évi tevékenységükről, 2015. évi 

terveikről. 

      Előterjesztő: Földháti István titkár 

8. Helyi Értéktár Bizottság megalakítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. Belső ellenőr megbízása  

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármeter 

10. Elkülönített hulladékgyűjtés bevezetéséről tájékoztatás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. KÜLÖNFÉLÉK 

12. ZÁRT ÜLÉS 

 

 

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. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az önkormányzat gazdasági programjának tárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Tájékoztató az önkormányzat  2014. évi Közfoglalkoztatási programjáról és a 



            2015. évi közfoglalkoztatási program tervéről  
 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

4. Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója 

     Előterjesztő: Furó Tibor elnök. 

5. Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. A Polgárőrszervezet beszámolója a 2014. évi tevékenységükről, 2015. évi 

terveikről. 

      Előterjesztő: Földháti István titkár 

8. Helyi Értéktár Bizottság megalakítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. Belső ellenőr megbízása  

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármeter 

10. Elkülönített hulladékgyűjtés bevezetéséről tájékoztatás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. KÜLÖNFÉLÉK 

12. ZÁRT ÜLÉS 

 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1.) Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 
Hutóczki Péter polgármester: 

A polgármesteri jelentést azzal szeretném kiegészítetni, hogy a szennyvízberuházás a végéhez 

közeledik, próbaüzem kezdődik április hónaptól. Ezért szorgalmazni és segíteni szeretnénk a 

lakossági rákötések megvalósulását. Az új szolgáltató, a TRV 30.000.-Ft tervezési díjat akart 

kérni a lakosságtól. Személyes egyeztetést követően 5.300.-Ft díjat kell megfizetni 

rákötésenként a TRV-nek. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, egyhangúan 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2015. (III.31.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

a polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

Felelős:     ----- 

Határidő:   ------   

 

 

   

 

 



2.)  Az önkormányzat gazdasági programjának tárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az önkormányzati törvény szerint a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára – 5 év - 

az alakuló ülést követő hat hónapon belül gazdasági programot, fejlesztési tervet köteles 

elfogadni.  

A gazdasági programban kell meghatározza azokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyeket 

az önkormányzatunk pénzügyi lehetőségeivel összhangban, az adottságok figyelembe 

vételével az önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását 

szolgálják.  

 

Furó Tiborné: 

Amikor olvastam a gazdasági program tervezetét, a bevezető olvasásakor úgy éreztem 

teljesen igaz önkormányzatunkra és a képviselő-társaimra a bevezető gondolatok, különösen 

amelyik így hangzik: „A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat 

Képviselő-testülete egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a 

lehetőségek figyelembe vétele mellett fejlődjön is”. 

Úgy gondolom eddig így gondoltunk, és továbbra is ez lesz a fő cél, hogy a falunk fejlődjön. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

5 év, amelyre el kell készíteni a gazdasági programot, nagyon hosszú idő, és nagyon nehéz 

előre tervezni. Nem tudhatjuk, hogy milyenlehetőségek lesznek, mire lehet majd pályázni, 

azért bízom benne, hogy továbbra is tudunk majd fejlődni és működni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Én is úgy gondolom, hogy ez a Képviselő-testület önzetlenül a településünkért dolgozik, nem 

húzza ki magát a munkából. Valóban igaz, hogy 5 év nagyon hosszú idő, új EU-s pénzügyi 

ciklus indult, reméljük, hogy ezekből az új forrásokból is fog ide jutni hozzánk, nem szabad 

türelmetlennek lenni, általában elhúzódnak a pályázati kiírások és megvalósítása. Fontosnak 

tartom, hogy bár nem önkormányzati feladat, de segíteni kell a helyi termelőket, gazdákat is a 

támogatásokhoz való hozzájutáshoz. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Mivel továbbra is nagyon fontos a pályázatok benyújtása, mert csak úgy van lehetőség a 

fejlődésre, javasolni szeretné, hogy iskolázzunk be valakit, aki mindig itt van. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Nem tartom szerencsésnek valakit beiskolázni. Ez korábban is, és most is úgy van, hogy a 

pályázat menedzselés az egy szakma, és különböző területekre szakosodnak, amit egy 

embertől nem lehet elvárni. Ezt általában csapatban végzik, tervezéstől a pályázatírásig és 

többi kapcsolódó feladatig. 

Földháti István képviselő: 

Részletesnek, jónak tartja a benyújtott gazdasági programot, melyet elfogadásra javasol. 

Szerintem azonban jobban elő kellett volna készíteni, és bevonni a Képviselő-testület tagjait, 

hiszen a megvalósításban nekünk is szerepünk lesz. Meg kellett volna kérdezni mindenkit, 

van-e hozzá javaslata. 

 

 



Hutóczki Péter polgármester: 

Erről szól az előterjesztés, ez csak egy tervezetet, amelyet megkaptak a Képviselő-társaim, 

kérem is, hogy akinek van még javaslata mondja el, és nem is szükséges ezen az ülésen 

elfogadni, újra lehet tárgyalni. Meddig kell elfogadni? 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Április 30-ig. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Visszatérve a pályázatíró beiskolázására, egyetértve Erzsikével, én sem tartom indokoltnak az 

általa elmondottak miatt. 

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

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

16/2015. (III.31.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019-ig terjedő 

időszakra vonatkozó gazdasági programját a határozat melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

 

Felelős:     ----- 

Határidő:   ------   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet a 16/2015.(III.31.) KT. sz. határozathoz 

Fülöp Község Gazdasági 

Programja 

2015-2019. 
 

 

 

 

 



Fülöp Község Gazdasági Programja 

2015-2019. 

 

 

Bevezetés 
  

 

A gazdasági program elkészítésére, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor. A gazdasági program, a 

képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szólhat. 

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete 

egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembe 

vétele mellett fejlődjön is. 

A gazdasági program az önkormányzat részére, helyi szinten határozza meg mindazon 

célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 

társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi 

koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt 

feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 

A Képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi 

minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó 

döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása 

során. 

 

1. Fülöp község 

gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 

 

 

 a kormányzat gazdaságpolitikája, 

 a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program, 

 nemzeti és EU-s pályázati források, 

 a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei, 

  az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói, 

  a polgármesteri program, 

 a képviselő-testület és a jegyző javaslatai, 

 a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai. 

  

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a Képviselő-testületnek az 

alábbiakra kell koncentrálnia: 

- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, 

- a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére. 

 

Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. 

állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van: 

- a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására, 

- az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére, 

- a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására. 

 



 

1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései 

 

A gazdasági program meghatározásánál elengedhetetlen a pénzügyi lehetőségek 

számbavétele. 

 

A kormány a fejlesztési irányelveit az új energiapolitika, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés, 

a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, mely fejlesztési irányok kihatnak az 

önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire is. 

 

A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai: 

- területi operatív program, KEHOP, 

- az üzleti- és kereskedelmi szolgáltatás, 

- az idegenforgalom és falusi turizmus. 

 

1.2. A kormány fejlesztési irányai 
  

A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az 

innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a növekvő 

foglalkoztatás témakörében határozta meg, melyek kihatnak az Önkormányzat fejlesztési 

elképzeléseire is. 

A kormányprogram szerint, a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, az 

üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom. 

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, az 

életformában létező csoportok elszigeteltségének csökkentése, ezért bővíteni kell a 

közúthálózatot, korszerűsíteni kell a vasútközlekedést. 

A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és 

egészségesebb környezetet. 

 

2. Fülöp község 

gazdasági helyzete és a várható változások 
  

2.1. A vagyoni helyzet 
  

Az Önkormányzat vagyona a 2014. évi zárómérleg alapján nettó 837,936  eFt  

A vagyon az elmúlt négy évben növekedést mutat, melynek oka az Önkormányzat sikeres 

vagyongazdálkodási politikája: 

-     saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani,  

-     sikeres pályázaton vett részt, és annak eredményeképpen nőtt a vagyon. 

 

 A kormányzat gazdaságpolitikája egyértelműen a gazdaságfejlesztés folyamatos fejlesztése 

illetve a munkahelyteremtés irányába mutat. Feladatunk, hogy a helyi és a térségi 

sajátosságokat kihasználva, minél több pályázaton induljunk ezen a területen, szem előtt 

tartva, hogy a megnyert fejlesztések rövid időn belül önfenntartóak legyenek azért, hogy a 

település saját bevételeiből ezek fenntartására ne – vagy csak minimális mértékben – kelljen 

költeni.  

Hamarosan megnyílnak a pályázati lehetőségek a különböző operatív programok keretein 

belül. A járási, megyei, és országos pályázatok megcélzásával, lesz lehetőségünk pályázni. 

Ahhoz, hogy reális jövőképet tudjunk alkotni (különösen 5 évre előre), tisztában kell lenni a 

község anyagi kondícióival és a várható tendenciákkal. 



Szem előtt kell tartani, hogy a központi állami támogatás évről évre folyamatosan csökken, 

csökken a település lakosságszáma, melyhez a támogatásokat mérik. 

Ezen pénzügyi politikának az alappillérei a következők: 

 Takarékosabb gazdálkodás és a működési költségek optimalizálása. Az 

energiagazdálkodás teljes körű áttekintése és optimalizálása önkormányzati szinten 

úgy, hogy sokkal áttekinthetőbb legyen, hogy hol szükséges változtatni. 

 A pályázati lehetőségek jobb kihasználása olyan területen is, ahol önkormányzati 

támogatást lehet ezzel kiváltani. 

 Megfontolandó a középületek fűtésének, világításának, elektromos ellátásának 

korszerűsítése a kiadások csökkentése érdekében. 

 A közfoglalkoztatás keretében tovább csökkenteni az önkormányzat kiadásait, újabb 

munkahelyeket teremteni. 

 Elsősorban olyan pályázatokon indulni, ahol a későbbi fenntartás nem jelent újabb 

működési költségnövekedést. 

 Át kell tekintenünk meglévő vagyontárgyainkat. Meg kell találni a jelenleg 

kihasználatlan ingatlanok funkcióját. Értéknövelő beruházásokkal, telekalakításokkal, 

egyes vagyontárgyak értékesítésével további források nyerhetők. 

 

A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az elképzeléseivel 

összhangba hozva igyekszik kihasználni a rendszer által nyújtott lehetőségeket (legkedvezőbb 

összegű támogatás megkeresése). 

 

 

2.2. A pénzügyi helyzet  
 Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak jellemezték: 

- az önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást vett 

igénybe, 

- működési, fejlesztési hitel felvételére került sor, melyek az adósságkonszolidáció során, 

illetve a támogatások megérkezésével rendezésre kerültek 

 

 

2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 

  
Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt években 300-400 millió 

forint között mozgott. 

  

Kiadások  
  

A költségvetési kiadások közel változatlanok maradtak. 

  

A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy 

- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli a 

kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés, kötelező átsorolások stb.), 

  

- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát csökkenti az 

átgondoltabb személyi juttatás gazdálkodás miatti megtakarítás, valamint a csökkenő 

munkáltatót érintő járulékfizetés, 

                         

- a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, csökkentheti a 

közfoglalkoztatásból adódó megtakarítás, az energetikai korszerűsítésekből megtakarítás 



 Bevételek  

  
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul: 

 

A költségvetési bevételek közül 

-   csökkentek az önkormányzatok működési bevételei, a csökkenést az iparűzési adó 

mértékének drasztikus csökkenése okozta 

- csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott összegek, 

különösen: iskolai oktatás, óvodai nevelés. 

  
A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési 

támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati 

források bevonására lesz szükség. 

  

2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 

  
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához 

szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: 

- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. 

Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika 

elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének. 

- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az 

elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta 

előnyöket.  

- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és 

lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az 

egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, 

(különösen a bérbeadás, bérmunka lehetőségére), valamint az egyes vagyontárgyak 

értékesítésére. 

- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott 

célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával 

valósítsa meg.  

 

 

3. A gazdasági program 
   

3.1. Fejlesztési elképzelések 
  

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2015-2019. évekre, a következő általános 

fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági 

program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.) 

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítése továbbra is meghatározó, 

és ez jelenti a fő irányvonalat. 

Fejlesztésre csak pályázatok útján van lehetőség. 

 

 Fontos feladatunk az Önkormányzati ingatlanokon további energetikai korszerűsítések 

(sport öltözőnél nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés és napelemes rendszer 

telepítése), az Önkormányzat épületén napelemes rendszer építése. Fontos a jelenleg 

működő közvilágítási rendszerünk felülvizsgálata, hiszen több külterületi részen már 

nem laknak, a közvilágítás viszont még üzemel. Ezek leszerelésével és a Fülöp és 



Bánháza közötti jelenleg közvilágítással nem rendelkező szakaszára való 

áthelyezésével hatékonyabbá tehető. 

  Járdaépítés, felújítás: az Arany János és Kossuth utcákon 

 Megfontolandó a jelenlegi Önkormányzat épületének lebontásával egy központi 

szolgáltató ház kialakítása, építése, amely magába foglalná a Polgármesteri Hivatalt, 

Gyógyszertárat, Falugazdászt, Ügyvédi irodát, Pénzintézeti kirendeltséget. 

 A csapadékvíz elvezető hálózat megvalósítása a veszélyeztetett, lapos helyeken 

megtörtént, a karbantartás az elkövetkező időben kiemelt feladatunk különösen az 

Arany János, Deák Ferenc és Híd utcákon. 

 A gazdasági programban fontos feladat a még szilárd burkolattal nem rendelkező 

belterületi utakon (Zrínyi u., Darvasalja) legalább útalap, lehetőség szerint aszfalt 

burkolat építése 

 Rendszeresen gondoskodunk a helyi autóbuszvárók tisztántartásáról, festéséről, 

felújításáról. 

 A község belterületén biztosítani kell az árkok, átereszek és az utak tisztántartását. 

A lakosság figyelmét e kötelezettségre szükség szerint felhívjuk. 

 Ivóvíz ellátásunk, kutjaink vize közegészségügyi szempontból kifogástalan, közvetlen 

beavatkozást nem igényel. A vízvezeték karbantartása a szolgáltató feladata. Hosszabb 

távon, akár ezen gazdasági cikluson belül is szükséges a régi azbeszt cement 

csőrendszer cserélése. 

 A telefon és internet szolgáltatás igény szerint biztosítva van, de a szolgáltatás 

minősége nem megfelelő. Feladatunk keresni a lehetőséget a megfelelő minőségű 

internet szolgáltatás megteremtésére. 

 Községünkben a temetői feladatokat az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján 

a helyi Görög katolikus egyházközség látja el. A temetőben található ravatalozó 

épülete az Önkormányzat tulajdonában van, fenntartásáról az Önkormányzat 

gondoskodik. A lakossági igényekre való tekintettel megfontolandó a ravatalozónál 

urna fal kialakítása 

 Anyagi lehetőségeink függvényében önként vállalt feladatként, továbbra is erkölcsi és 

anyagi támogatásban szeretnénk részesíteni: 

- a Polgárőr Egyesületet, 

- a Nyugdíjas Klubot, 

- a CSFSE  

- Piros Mályva Népdalkör 

- Búzavirág Néptánccsoport 

- Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

- Hagyományőrző Lovas Egyesület 

- Helyi Egyházi közösségek 

            - és a fiatalokat /szervezett keretek között/ 

 

Igényt tartunk a községi szintű rendezvényeken való közreműködésükre (Majális, Falunap, 

Községi Karácsonyi ünnepség, Fogathajtó verseny, stb.) 

Bízunk benne, hogy az új EU-s pályázatokon sikeresek tudunk lenni. Ezért minden 

lehetőséget megpályázunk. 

 

Ipar 

 

A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi 

vállalkozásoknak. 



Idegenforgalom 

  

Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki 

kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi 

lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is.  

A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve, a településnek meg kell találnia és tovább 

kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. 

A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet. 

 

Infrastruktúra 

  

Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az 

infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve 

a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a 

továbblépés lehetőségét. 

  

Az Önkormányzat ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a vízvezetékrendszer, a 

villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, szolgáltatások 

biztosítását. 

Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor 

követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg 

kell valósítani azt, hogy 

- az Önkormányzat olyan honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és 

intézményeivel kapcsolatos minden fontosabb tájékoztatás biztosítható legyen, 

- az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára, 

- az önkormányzati feladatellátásban közreműködő, az informatikai eszközök 

használatát is igénylő területeken, az érintett személyek számítógép-kezelési képzése, 

ill. tovább képzése. 

  

  

Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok 

  

A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a 

munkanélküliek aránya az országos átlag dupláját is meghaladja. 

A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban 

romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat 

szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. 

  

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: 

- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint, segíti a helyi vállalkozásokat, 

valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat, 

- segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket 

teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen, 

- a közszolgáltatások megtartása révén munkahelyet teremt, és tart fenn a 

köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával, 

- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez 

a honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,  

- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal.  

 

 



Közfoglalkoztatás 

A közfoglalkoztatás keretében az Önkormányzat minden lehetőséget meg kell ragadjon az 

értékteremtő, mind szélesebb körű foglalkoztatásra. A munkaügyi szervekkel és a 

Belügyminisztériummal együttműködve a minél nagyobb arányú támogatással megvalósuló 

közfoglalkoztatást kell megvalósítani. 

 

3.3. A településfejlesztési politika célkitűzései 
  

 Községi Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az 

önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan 

fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés 

során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. 

  

A településfejlesztés széles nyilvánossága 

  

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település 

számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a 

biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek 

tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják. 

 A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések 

-     A település honlapja üzemel, melynek karbantartása és információkkal való 

feltöltése elsődleges feladat. 

- A honlapon biztosítani kell a helyet  

- a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak, 

- a turisztikai kiadványnak, 

- a település intézményének,  

- a helyi civil szervezeteknek,  

- a településen megrendezett programoknak. 

- A településfejlesztésbe - az eddigiektől nagyobb arányban- be kell vonni a helyi 

lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket. 

 

A településfejlesztés átgondoltsága 

  

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok 

az igények kerüljenek előtérbe,  

- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek 

alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy 

- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik, 

- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak. 

  

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves 

költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a 

ciklus évei alatt. 

 

 A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú 

fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket: 

- azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni,  

- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés 

eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi 

éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy 



- melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,  

- melyek munkahelyet teremtenek,  

  

- háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek 

- a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely 

fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal 

jár, 

- során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az 

Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi 

feltételekkel biztosítható. 

 

A településrendezési terv  

  

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely 

kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. 

  

A Képviselő-testület feladata, hogy áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén 

lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben szereplő 

fejlesztések megvalósítására. 

 

 

Felkészülés a pályázatokra 

  

Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt, jelentős pályázati források nyílnak 

meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati 

tevékenység. 

  

A sikeres pályázatok érdekében: 

  

- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező 

személyt/személyeket kell keresni és megbízni,  

            - amennyiben lehetséges, pályázati alap biztosítása az éves költségvetésben 

- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési 

programba való illesztéséhez, 

- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre 

terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége 

miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő, 

  

  

3.4. Az adópolitika célkitűzései  
  

A Községi Önkormányzat fontosnak tartja, a helyi adópolitikai célkitűzések 

megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, 

illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire. 

  

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések 

  

A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja 

kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az 



Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört 

illetően. 

  

A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete: 

- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva, megvizsgálja a helyi 

adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, 

- adó fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe 

beépítendő – a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és 

mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív 

hatásokat,  

- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az 

adórendelet módosításokról, 

- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely  

- a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,  

- nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként. 

 

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy  

- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében, évente, tájékozódik az 

adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges 

adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért 

eredményekről,  

- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az 

adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok 

és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről,  

- az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az 

adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes 

befizetést (a honlapon közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát, és az adóbevételek 

felhasználási célját, valamint a tényleges felhasználást), 

  

Az adóztatásban dolgozó személyek anyagi érdekeltségének növelése érdekében a Képviselő-

testület évente áttekinti a dolgozók anyagi érdekeltségi rendszerére vonatkozó helyi 

szabályozás szükségességét (jutalmazás, teljesítményértékelést követő béremelés stb.)  

 

Egyéb, adókkal, adó jellegű bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitűzések 

  

Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az 

adóbevételek maximalizálására törekszik. 

 

  

3.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldások 

 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja 

az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a 

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, zömében a Fülöpi Kirendeltségen 

keresztül. 

  

A Képviselő-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a 

következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik: 



 

 településfejlesztés, településrendezés; 

 településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása 

és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

 a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

 egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

 környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás); 

 óvodai ellátás; 

 kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 

védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

 gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

 szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatásokat 

állapít meg; 

 lakás- és helyiséggazdálkodás; 

 a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

 helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

 honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

 helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

 a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

 sport, ifjúsági ügyek; 

 nemzetiségi ügyek; 

 közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

 helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

 hulladékgazdálkodás. 

    

Közigazgatás 

  

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait az Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal látja 

el. 

  

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 

- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, 

- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,  

- az információs szolgáltatás kiterjesztése,  

- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása, 

- a Községháza akadály mentesítése. 

 

 

A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása 

  

Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során: 

- felmérést készít a helyi lakásgazdálkodási helyzetről, a lakásigényről,  

- gondoskodik a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó helyi rendeletek felülvizsgálatáról,  

- kezdeményezi a különböző közszolgáltatások fenntartásához szükséges 



- szolgálati lakás, 

- bérlakás,  

- szociális bérlakás állomány állagának javítását, valamint kezdeményezi a jelenlegi 

bérlők részére az értékesítést. 

Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen 

megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának 

elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik. 

 

 

 

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 

  

Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást. 

Az ivóvízzel történő ellátás Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. szolgáltatón keresztül 

történik, melyben az Önkormányzat részben tulajdonos. 

Az ivóvíz hálózat bővítése nem indokolt, de a rekonstrukciója, felújítása mihamarabb 

szükséges. 

 Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése szükséges /Deák Ferenc u., Híd u., Arany János u.) 

A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan 

kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. 

- Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása. 

- Járda építés, felújítás szükséges a következő területeken: Arany János és Kossuth 

utcákon 

- Külterületi földutak rendbetartatása. 

  

A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő 

fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg: 

- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására. 

- Meg kell hirdetni a település - virágosítás programot, ehhez kérni kell támogatók, 

önkéntesek segítségét. 

- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról 

és pótlásáról. 

- Figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére. 

 

A közterület fenntartási feladatokat az önkormányzat látja el. 

  

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása 

 

 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az 

Önkormányzat 

- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; a 

szolgáltatást az Önkormányzat által kiválasztott szolgáltatóval végezteti, 

- propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – tájékoztatva a 

lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról, 

- elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését, 

- évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, 

- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek 

kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek, 

- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításról.  



- A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az önkormányzat 

gondoskodik.  

- A régi szeméttelep rekultivációja megtörtént, célszerű elgondolkodni a rekultivált terület 

erdősítéséről 

 

A helyi tűzvédelem 

  

Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 

érdekében 

- az önkormányzati intézmények vonatkozásában 

- figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést,  

- tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi oktatás 

megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről,  

- rendszeresen ellenőrzi a települési tűzriadó alkalmával alkalmazandó sziréna 

működőképességét. 

- támogatja a helyi önkéntes tűzoltó egyesület működését 

  

 

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása 

  

Az Önkormányzat az egyik legfontosabb feladatának tekinti helyi közbiztonsági feladatok 

ellátását, illetve színvonalának javítását. Ennek érdekében: 

- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen 

programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél, 

- támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív 

tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja az eszközbeszerzéseket), 

- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség munkájának hatékonyabbá tételére, 

- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető 

körülményekre, 

- támogatja térfigyelő kamerák számának növelését a község területén. 

- megfontolandó közterület felügyelő alkalmazása önállóan Fülöp településen 

 

 

Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában 

  

Az Önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási 

problémáinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része 

tartalmazza. 

 

 

 

Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról 

  

Az Önkormányzat az óvodai nevelési feladatait önálló intézmény útján látja el. 

 

Az oktatás és nevelés területén adódó feladataink ellátása érdekében lehetőségünkhöz mérten 

minden anyagi támogatást meg kell adnunk. 

Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a 

benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. 

  



Az oktatási tevékenység biztosításához a következő fejlesztésekre, felújításokra van szükség: 

fűtés-korszerűsítés, tornaszoba kialakítása. 

A lakossági igényeket figyelembe véve közös bölcsőde-óvoda intézményének létrehozása 

 

  

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról 

  

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-

testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő 

módon kívánja biztosítani. 

Fenntartja  

- a háziorvosi ellátást vállalkozó háziorvos útján,                               

- a védőnői ellátást Önkormányzati fenntartásban 

 

  

Gondoskodás a szociális ellátásról 

  

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, 

olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának.  

A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:  

 - segíteni kívánjuk az egyedülálló, idős lakosságot szociális étkeztetés biztosításával, házi 

szociális gondozói hálózattal. 

A segélyezéseket, a támogatások különböző formáit a szociális ellátásokról szóló rendelet 

alapján állapítja meg a Képviselő-testület. 

- A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi 

jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások 

rendszerét meghatározó rendeletét.  

- A következő szociális  szolgáltatásokat biztosítja a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti 

Társulás keretében: 

  - családsegítő szolgálat, 

  - gyermekjóléti szolgálat. 

  - házi segítségnyújtás 

 - támogató szolgálat 

- szociális étkeztetés 

- A Vámospércsi Szociális és Gyermekjóléti Társulás keretében látjuk el a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtást. 

- Az önkormányzat önállóan gondoskodik a tanyagondnoki szolgálat működtetéséről, melyre 

a jövőben is nagy figyelmet kell fordítani. A hamarosan megjelenő pályázat keretében 

gondoskodni kell a tanyagondnoki gépjármű kicserélésről 

   

  

Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 

  

Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok: 

- A rendeletmódosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett 

jelzéseket, észrevételeket.  

- Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat 

biztosítja:  

- gyermekjóléti szolgálat (mely szintén a társulás keretében működik). 



Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység,  

és a sport támogatása 

  

Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban, az 

önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a 

szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának 

szükségességét fogalmazza meg: 

             

A művelődési Házat, az abban működő IKSZT-t működtetjük, a fenntartási 

időszakra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az éves programtervet a 

Képviselő-testület fogadja el, melynek összeállítása során figyelemmel kell 

lenni a lakosság minden rétegének igényére. 

  

A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások 

további biztosítását is. Ennek érdekében: 

- Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épület és sportpálya folyamatos 

karbantartásáról, rendben tartásáról, fejlesztéséről. Lakossági igény esetén lehetőséget 

biztosítunk a labdarúgáson kívül más sportok verseny szerű űzésére is. 

 

  

Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 

  

A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a 

következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás 

színvonalának emelése érdekében: 

- A Képviselő-testület, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást 

végző intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az 

egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében.  

- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az 

egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe 

került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre 

irányulnak.  

- Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi 

sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet. 

- A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol, drogfogyasztás 

nélküli programok. 

  

 Fülöp, 2015. március 25. 

 

 

Hutóczki Péter            Kissné Terdik Erzsébet      

polgármester        aljegyző 

 

 

 

 

 

 



Zajácz Andrea jegyző asszony elköszön a jelenlévőktől, mert Nyírábrány településen is 

testületi ülés kezdődik 2 órakor. 

Hutóczki Péter polgármester megköszöni, hogy eljött a Képviselő-testület ülésére. 

 

3) Tájékoztató az önkormányzat  2014. évi Közfoglalkoztatási 
programjáról és a 2015. évi közfoglalkoztatási program tervéről  

 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

 Előterjesztés: írásban 

 
 

Hutóczki Péter polgármester: 

Kérdezi, hogy van-e kiegészíteni valója Furó Tibor közfoglalkoztatásért és 

településüzemeltetésért felelős munkatársunknak? 

 

Furó Tibor közfoglalkoztatás-szervező: 

Kiegészíetni valóm nincs, akinek van kérdése szívesen válaszolok. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Nagyon részletes, közérthető tájékoztató, amelyből az látszik, hogy ez az önkormányzatokra 

kényszerített közfoglalkoztatásban is lehet eredményeket elérni, hasznos munkát végezni. Azt 

tapasztaltam, hogy a faluban élők jó része is ezen a véleményen van. Látszik az utakon, a 

temetőn, pályán, a zöldségtermesztésben, hogy gond van rá fordítva. Ehhez szükséges a 

közfoglalkoztatottakon kívül a velük foglalkozó Tibinek is a munkájára, hozzáállására. Az 

idei tervek is megvalósulnak tovább gazdagodik a falu. 

 

Furó Tibor közfoglalkoztatás-szervező: 

Valóban nagyon sok látványos és kevésbé látványos eredménye van a közfoglalkoztatási 

programoknak, és reméljük lesz az idén is. Többek között terveztük a munkagép JCB cseréjét, 

60 km út, 5 km szikkasztó árok tisztítása, további sertés tartás, annak felhasználása a 

közétkeztetésben. Van eredmény, pedig nagyon nehéz, sok a gond, probléma, sok a 

szorgalmasan dolgozó ember közöttük, de sajnos sok az olyan személy aki még az igyekvőket 

is visszafelé húzza, akiken látszik, hogy nem önszántukból, hanem kényszerből dolgoznak. A 

többségükre büszkék is vagyunk, azokkal kell megtalálni a hangot, akik le húzzák a csapatot, 

hogy ne legyenek romboló hatással. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Örömmel mondhatom, hogy nem csak a faluban, hanem máshoz is kap elismerő szavakat a 

helyi közfoglalkoztatás. A támogató szerv részéről is ellenőrzések során pozitív 

visszajelzéseket kapunk, és ezért nagyon sok segítő szándék van bennük irántunk, a tervezett 

programok működtetése iránt. A működő programok közül a képzési programok sajnos csak 

rontanak a munkamorálon, hiszen ugyanannyi pénzért nekik nem kell dolgozni és csak 6 órát 

kell a képzés helyén eltölteni. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Kéri, hogy a nehézségeken segítsen túljutni az, hogy igen számottevő eredményeket lehetett 

felmutatni, bőséges az idei terv is, és hogy a faluban és mások is elismeréssel vannak az itt 

folyó munkára. 

 

 



Földháti István képviselő: 

Csak gratulálni tudok az elért eredményekhez, de ez nem egy embert igénylő munka, több 

embert kellene bevonni, akár brigádvezetőket megbízni egy-egy csapat élére. 

 

Furó Tibor közfoglalkoztatás-szervező: 

Ez valóban így van, különösen, hogy júniustól lesz időszak amikor 100-110 fő is fog 

dolgozni. 

Hutóczki Péter polgármester: 

Valóban több talpra esettebb, önállóbb  emberre lenne még szükség, de nagyon nehéz 

megtalálni azokat a kulcsembereket, akikre önállóan rá lehet bízni több ember irányítását, és 

ebben gyakran még a pénz, eltérő fizetés sem motiváló erő. Későbbiekbe az összes program 

beindulásakor szükség lesz a munkafolyamatok átszervezésére és bevonni az 

önkormányzatnál dolgozó képviselőket. 

 

14,04. perckor HUTÓCZKI IMRE képviselő megérkezik, 7 jelenlévő képviselő folytatja 

munkáját. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Nekem is van egy kis rálátásom a közfoglalkoztatásra, elsősorban a mezőgazdasági és a 

képzési részére. Nem egyszerű már a tervezés sem, mert állandóan változtatnak a pályázati 

rendszeren, sokszor egy programon belül többször kell módosítani. Nagyon sok esetben 

kényszerfoglalkoztatásról kell beszélnünk, nem is nagyon van lehetőség kiválasztásra, a 

megfelelő ember megkeresésére, mert nagyon gyorsan és csak a kiközvetített embereket lehet 

és kell felvenni. Ez az év talán még nehezebbnek látszik mint az elmúlt év, beindul a málna és 

a savanyító üzem is. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Magam és a Képviselő-testület nevében elismerésemet fejezem ki Furó Tibor kollégánknak 

azért a munkáért és eredményért, amit a közfoglalkoztatásban az ott dolgozókkal együtt elért, 

továbbra is kéri így végezze munkát, ehhez kitartást és jó egészséget kíván. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

17/2015. (III.31.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat 2014. évi közfoglalkoztatásáról és a 2015. évi 

közfoglalkoztatási terveiről készült tájékoztatót elfogadja. 

 

 

Felelős:     ----- 

Határidő:   ------   

 

 

 

 

 

 

 



4) Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója 
     Előterjesztő: Furó Tibor elnök. 

 Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti Furó Tibor, most mint az ÖTE elnökét. Kéri ha szükségesnek tartja egészítse ki 

tájékoztatóját. 

 

Furó Tiborn elnök: 

Sajnos a jelenlegi jogszabályok olyan változásokat hoztak az önkéntes tűzoltó egyesületek 

életében is, hogy lassan már nem fogunk tudni ennek megfelelni, egyik ellenőrzés éri a 

másikat. Az önként, szabadidejüket áldozó emberekre olyan kötelezettségeket  terhelnek, 

kellene terhelni, amit nem tud mindenki vállalni. Megfordult a gondolatunkban az ÖTE 

megszüntetése, ennek a katasztrófavédelmi hatóság nem örül, mert ahol vonultak, ott 

elismerten segítséget jelentett a hivatásos tűzoltóknak.  Vagy szívesen átadnám az elnöki 

posztot valakinek, akinek több ideje van erre a tevékenységre. Jó lenne visszalépni 

„hagyományőrző” tűzoltó egyesületnek, hogy a sok jogszabályból adódó kötelezettség ne 

terheljen bennünket. 

 

Sándor László képviselő: 

Ezt én is megerősítem, ennek több alkalommal is hangot adta egy-egy esetnél, hogy ha az 

önkéntes tűzoltók kivonultak, szakszerűen volt végezve az oltó munka. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Nagyon büszke vagyok az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó civilszervezetek is megállják 

a helyüket, és minden területen eredményes munka végzés történik, amit a kívülállók is 

látnak. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Jó munkát és kitartást kívánok Furó Tibornak az ÖTE-ben végzett munkájához, és az ÖTE 

minden tagjának is, minél kevesebb munkájuk legyen. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

18/2015. (III.31.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatóját a 2014. évi tevékenységéről elfogadja. 

 

Felelős:     ----- 

Határidő:   ------   

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A szociális intézményi térítési és gyermekétkeztetési térítési díjakban változás nincs az előző 

évhez képet, kivétel a tanyagondnok önköltsége, ez viszont nem érinti a lakosságot, mert 

ingyenesen kell biztosítani. Viszont jogszabályi kötelezettség minden év április 1. napjáig 

felülvizsgálni és megállapítani az intézményi térítési díjakat. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Az árak emelkedése ellenére, hogyan lehetséges, hogy a térítési díjak még sem változnak? 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

A közfoglalkoztatásban megtermelt áruk önköltséges, és alacsonyabb áron történő bekerülése 

a közétkeztetésbe. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2015. (III.31.) Önkormányzati rendelete 

A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól  

szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

  

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás és szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének 1. sz. 

melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

2.§. 

 

Ez a rendelet  2015. április 1. napján lép hatályba,  és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszíti. 

 

 

Hutóczki Péter                                                                                  Zajácz Andrea  

  polgármester                                                                                           jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

Fülöp, 2015. március 31 

                                                                                           Zajácz Andrea 

                                                                                                 jegyző 



1. számú melléklet a  4/2015. (III.31.) számú önkormányzati rendelethez 

 

 

Alapellátás keretén belül nyújtott  

1. Tanyagondnoki szolgáltatás  

 

    Számított térítési díj (szolgáltatási önköltség) :                       700- Ft/óra 

    Ténylegesen alkalmazott térítési díj:      0 Ft 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2015. (III.31.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

gyermek és felnőtt étkeztetés térítési díjainak megállapítására 

az alábbiakat fogadja el: 

 

1.Felnőtt étkeztetés 

   a.  Étkeztetés nyersanyagnormája 348.- Ft. (nettó) 

   b.  Étkeztetés szolgáltatási önköltsége 680.- Ft (nettó) 

   c.  Felnőtt étkeztetés  térítési díja 680.- Ft. (nettó) 

   d. Munkahelyi étkeztetés térítési díja a kedvezménnyel csökkentett összegben: 515.- Ft (nettó) 

 

2. Gyermekétkeztetés nyersanyagnormái 

Napközi Otthonos Óvoda 

     Nyersanyagköltség:  270.- Ft. 

 Ebből:  

 Tízórai:  50.- Ft. 

 Ebéd: 170.- Ft. 

 Uzsonna:  50.- Ft.  

 

Iskolai Napközi  

Nyersanyagköltség:  360.- Ft. 

Ebből:  

 Tízórai:  55.- Ft. 

 Ebéd: 250.- Ft. 

 Uzsonna:  55.- Ft.  

 

Menza 

Nyersanyagköltség  250.- Ft.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy az étkeztetés biztosító intézmény vezetőjét tájékoztassa a 2015. 

május 1. napjától alkalmazandó térítési díjakról. 

 

Felelős:     Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:   Folyamatos   

 

 



6) Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Nem teljesen ért egyet azzal, hogy a hétvégén történő házasságkötésért fizetni kell a 

házasulandóknak. 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Ez a korábbi rendeletben is így volt, de csak akkor, ha nem fülöpi a házasulandó, a térítési díj 

alól a helyi lakosok mentesülnek, ez az új rendelet-tervezetben is így szerepel. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről 

és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díj mértékéről  

 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva   következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

(1)  Hivatali helyiség: Fülöp Község Önkormányzata által biztosított, a házasságkötésre vagy 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének lebonyolítására alkalmas hivatali helyisége (4266 

Fülöp Arany J. 21.sz.). 

(2)  Hivatali munkaidő: a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott munkarendje.  

 

2. § 

 

(1)  Házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötésének, 

illetve létesítésének engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötési, illetve bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kell az 

anyakönyvvezetőnél benyújtani.  

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvi eljárásról 

szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.) 18. § (3) bekezdésében foglalt feltételeket 

biztosítják, kötelezettségeket vállalják és e rendelet 3. §-ában meghatározott díjat megfizetik. 

A kérelemben meg kell jelölni továbbá a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat 

pontos helyét és idejét. 

(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését 

csak hivatali munkaidőn  kívüli időpontra lehet engedélyezni. 



(4) Házasságkötésre vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére hivatali munkaidőn kívül 

akkor kerülhet sor, ha a házasságkötési, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti 

szándék bejelentésével egyidejűleg a felek írásban nyilatkoznak, hogy e rendelet 3. §-ában 

meghatározott díjat megfizetik. 

 

3. § 

 

(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén 

a többletszolgáltatás igénybevevője 10.000,- forint díjat köteles megfizetni.  

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén 

a többletszolgáltatás igénybevevője 15.000,- forint díjat köteles megfizetni. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjat a házasságkötés, bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítése előtt legalább öt nappal a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetési elszámolási számlájára  kell megfizetni. 

(4) Nem kell az (1) és (2) bekezdésben és az 1. sz. mellékletben meghatározott díjat 

megfizetni,  

a.) ha a házasságkötésre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére rendkívüli 

körülmény miatt csak valamelyik fél tartózkodási helyén kerülhet sor. 

b.) amennyiben valamelyik fél fülöpi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkezik. 

(5) A (4) bekezdés a.) pontjában meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen 

valamelyik fél mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota. E körülmény fennállását a felek 

kötelesek igazolni. 

(6) Amennyiben a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során az 

anyakönyvvezető Atv.-ben előírt kötelezettségén felül egyéb szolgáltatást igényelnek, továbbá 

az Atv.-ben nem szabályozott családi események alkalmával e rendelet melléklete szerinti 

díjat kell fizetni.  

 

4. § 

 

(1) A hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő házasság megkötésénél és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy 10.000.,- forint 

díjazás illeti meg. Ha az anyakönyvvezető azonos napon több esetben működik közre, 

eseményenként  5.000,- forint díjazás illeti meg. 

(2) A hivatali munkaidőn kívül, nem a hivatali helyiségben történő házasság megkötésénél és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy 10..000,- forint 

díjazás illeti meg. Ha az anyakönyvvezető azonos napon több esetben működik közre, 

eseményenként 5.000,- forint díjazás illeti meg. 

 

5. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi 

eljárás egyes díjairól szóló 22/2010. (XII.17.) KT.sz. rendelete. 

 

 

 

 



Hutóczki Péter      Zajácz Andrea 

polgármester        jegyző 

 

A rendelet kihirdetve. 

Fülöp, 2015.  március 31. 

        Zajácz Andrea  

        jegyző 

 

 

 

Melléklet a 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelethez 

 

A házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során az 

anyakönyvvezető Atv.-ben előírt kötelezettségén felül, valamint egyes családi 

eseményeken kért szolgáltatás díjai 

 

1. Házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén - függetlenül attól, hogy 

az munkaidőben vagy munkaidőn kívül, illetve hivatali helyiségben vagy azon kívül 

történik - 5.000,- forintot kell fizetni a következő szolgáltatásokért: gyertyagyújtás, 

homoköntés,  terem- és kapudíszítés, egyéb a felek által kért megegyezés szerinti 

többletszolgáltatás.  

 

2. Házassági évforduló alkalmával 5.000,- forintot kell fizetni a következő 

szolgáltatásokért: gyertyagyújtás, homoköntés,  terem- és kapudíszítés, egyéb a felek 

által kért megegyezés szerinti többletszolgáltatás. 

 

3. A szolgáltatásokat az erre rendszeresített megrendelőlapon kell kérni. A szolgáltatások 

díját készpénzben, számla ellenében öt nappal a Nyírábrányi Közös Önkormányzati 

Hivatal költségvetési elszámolási számlájára  kell megfizetni a tervezett esemény előtt 

legalább öt nappal. Lemondásra a rendezvény előtti napig van lehetőség, a befizetett 

összegből le kell vonni a mégis igényelt szolgáltatást, a fennmaradó összeget pedig 

vissza kell fizetni. 
 

 

7) A Polgárőrszervezet beszámolója a 2014. évi tevékenységükről, 2015. 

évi terveikről. 
      Előterjesztő: Földháti István titkár 

 Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az ÖTE beszámolója kapcsán elhangzott nehézségek igazak a Polgárőrség tekintetében is, 

vagy újjá kell alakulni, vagy meg kell szüntetni. Újjá alakulás esetén az elnöki tisztséget 

szeretném átadni valakinek, mert sem időm nincs rá, illetve amennyiben támogatásra lenne 

szüksége a polgárőrségnek ez kizáró ok, illetve összeférhetetlenséget jelentene. 

 

 

 

 



Földháti István képviselő, ÖTE titkár: 

Nincs értelme, hogy 56 fő tagja van a polgárőrségnek és ebből 15-20 főre lehet számítani 

szükség esetén, ezt is rendezni kellene valamilyen módon, hogy csak olyanok maradjanak 

benne, akik érdemesek rá, és tesznek is valamit. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Nők, lányok kijárásának éjszaka szolgálatba nem sok értelmét látom, nem várható el tőlük. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Azt is fontos lenne szem előtt tartani a tagság tekintetében, hogy a polgárőrökre azért valahol 

felnéznek az emberek, ezért jogkövető emberekből kellene állnia. Szerintem a térfigyelő 

kamera is sokat számít a közbiztonság szempontjából, az emberek egyre inkább tisztában 

vannak annak működésével. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az egyesületekről szóló törvény alapján nem olyan megszüntetni valakinek a tagságát. 

 

Hutóczki Imre képvielő: 

Ha átalakul az egyesület, akkor az új feltételeknek meg kell felelni, így aki azokat nem tudja 

vagy nem akarja vállalni meg lehet majd szüntetni a tagságát. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a tevékeny munkát végző polgárőrök áldozatos munkáját. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2015. (III.31.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Polgárőr Egyesület tájékoztatóját a 2014. évi tevékenységéről elfogadja. 

 

Felelős:  --- 

Határidő:  ---- 

 

 

8) Helyi Értéktár Bizottság megalakítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A helyi értéktár felállításához és gondozásához szükséges a HÉB megalakítása, az 

előterjesztésben szereplő jelöltekkel mindenkivel személyesen egyeztettem és nagyon örülök, 

hogy mindenki igen mondott. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Én azt szeretném kérni, hogy bár igent mondtam a javaslatra, mégis most azt szeretném ha 

más valaki lenne az elnöke a bizottságnak. 

 

 



Hutóczki Péter polgármester: 

Én továbbra is szeretném, ha még egyszer át gondolnád és vállalnád ezt a feladatot. 

 

Hutóczki Imre képviselő: 

Tóth Jánost, Tóth tanár bácsit is javasolnám a bizottságba tagnak. 

Gondoltam rá én is, de jobban szeretném ha fiatalabbak lennének a tagjai. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Én is azt szeretném kérni, hogy Marika ha lehet mégis  vállald el a bizottság elnöki tisztségét. 

Nagyon fontos lenne, hogy minél hamarabb megkezdje működését a bizottság. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

21/2015. (III.31.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1.) a Helyi Értéktár Bizottságot megalakítja az alábbiak szerint: 

Elnök:  Furó Tiborné képviselő 

Tag:    Sándor Jánosné nyugdíjas pedagógus 

     Nagy Béla Búzavirág Néptánc-csoport vezetője 

     Jekk Gergő közművelődési előadó 

     Illés Éva Piros Mályva Népdalkör tagja 

2.) A Helyi Értéktár Bizottság működési szabályzatát a határozat 

melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: - 

Határidő:  - 

 

Melléklet a 21/2015.(III.31.) KT. sz. határozathoz: 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, a Fülöpi Értéktár 

Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők 

szerint állapítja meg: 

I. 
1. A bizottság hivatalos megnevezése: Fülöpi Értéktár Bizottság 

2. A bizottság székhelye:    4266 Fülöp, Arany J. u. 21. sz. 

3. A bizottság postacíme:     4266 Fülöp, Arany J. u. 21. sz 

4. A bizottság létszáma:   5 fő 

5. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza. 

II. 
A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 

2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról 

szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza. 



III. 
1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. 

évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.  

2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (minden év májusában és 

decemberében) tartja.  

3. A bizottság félévente (június 31., január 31.) beszámol tevékenységéről Fülöp Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének. 

IV. 
1. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az 

előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak 

az ülést megelőző 3. napon írásban vagy elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a 

bizottság telefonon is összehívható.  

2. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke Fülöp Község 

lakosságát a www.fulopkozseg.hu honlapon keresztül tájékoztathatja. 

3. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a 

napirend kivételes esetben szóban is előterjeszthető. 

4. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért 

tagja helyettesíti. 

V. 
1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a 

jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke állapítja 

meg.  

2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a 

napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el.  

3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.  

4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.  

VI. 
1. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a 

szavazástól. 

2. A bizottság határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. 

3. Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt. 

VII.  
1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat 

formájában hozza.  

2. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és 

évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját.  

VIII. 
1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az ülés 

időpontját és helyét, a jelenlévők nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás tartalmát, 

a hozott határozatokat, a szavazás számszerű eredményét és a bizottság elnökének és a 

jegyzőkönyv vezetőjének aláírását. 

http://www.fulopkozseg.hu/


2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a tárgyalt írásbeli előterjesztés, az írásban benyújtott 

kiegészítés és a jelenléti ív. 

IX. 
A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs, pénzügyi, tárgyi és technikai feltételeit 

Fülöp Község Önkormányzata biztosítja.  

Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba. 

A Fülöpi Értéktár Bizottság tagjai 

bizottsági tag tisztsége 

Furó Tiborné a bizottság elnöke önkormányzati képviselő 

Sándor Jánosné nyugdíjas pedagógus 

Nagy Béla Búzavirág Néptánc-csoport vezetője 

Jekk Gergő közművelődési előadó 

Illés Éva Piros Mályva népdalkör tagja 

 

Záradék: 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2015. (III.31.) KT. sz.  határozatával 

elfogadta. 

 

Fülöp, 2015. április 1. 

       Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

 

9) Belső ellenőr megbízása  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Javaslom, hogy Reszler György bejegyzett könyvvizsgálót bízzuk meg az Önkormányzat 

2015. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásával a jóváhagyott éves ellenőrzési tervnek 

megfelelően, mivel több éve ő végzi ezt a feladatot, amely jogszabály szerint kötelező. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2015. (III.31.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

Fülöp Község Önkormányzatának 2015. éves belső ellenőrzési feladataira 

Reszler György (4028 Db., Kardos u. 23. fsz: 3. sz.) alatti 001481 szám alatt 

bejegyzett könyvvizsgálóval köt megbízási szerződést. A megbízott az 



határozati javaslat mellékletét képező  ajánlattétel  szerint, az abban foglalt 

díjakon az éves jóváhagyott ellenőrzési tervnek megfelelően végezze 

feladatát. 

Megbízza a Polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést írja alá és a feladat 

elvégzése érdekében működjön együtt a megbízottal. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

Melléklet a 22/2015. (III.31.) KT. sz. határozathoz 
Tárgy: Ajánlat a 2015 évi belső ellenőrzési feladatok ellátására 

  
Reszler György bejegyzett könyvvizsgáló ajánlatot nyújtok be mellékelt vállalkozási szerződés szerint 

Fülöp Község 2015. évi belső ellenőrzési feladatainak az ellátására. 

 

1.) Belső ellenőrzési munka bemutatása: 
A belső ellenőrzési tevékenységet, a rendelkezésre álló belső ellenőrzési jogszabályok, belső 

ellenőrzési kézikönyv, belső ellenőrzési módszertan alapján, annak részletes szabályai szerint 

végezném 

Szerződéskötés esetén a belső ellenőrzést végző feladatát képezné az éves ellenőrzési terv és ahhoz 

kapcsolódó részletes ellenőrzési programok és munkalapok elkészítése is. 

2.)Nyilatkozat alvállalkozó igénybe vételéről: 
Reszler György egyéni vállalkozó nyilatkozom, hogy szükség szerint a feladat ellátásához megfelelő 

szakmai képesítéssel rendelkező alvállalkozót alkalmazok, aki a személyes irányításom és folyamatos 

felügyeletem, felelősségem mellett végzi feladatát. 

3.) Díjazással kapcsolatos javaslataim: 

Az elmúlt évek díjazásnak megfelelően: 

 Eseti vizsgálat végrehajtásáért 40000,- Ft (negyvenezer 00/100 forint) +áfa/db vállalkozói 

díjat javasolok.  

 Átfogó (komplex) vizsgálat végrehajtásáért 150000,- Ft (egyszázötvenezer 00/100 forint) + 

áfa/db vállalkozói díjat javasolok. 

Amennyiben az általam javasolt díjtételek elfogadhatóak, akkor elkészítem Fülöp Község 2014 évi 

belső ellenőrzésére vonatkozó megbízási szerződés tervezetét.  

4.) 2015 éves belső ellenőrzési terv 
A 2015 évi részletes belső ellenőrzési terv a 2014 évi belső ellenőrzés keretében elkészült, s az 

önkormányzat részéről az elmúlt év folyamán jóváhagyásra került  

 5.) Egyéb nyilatkozatok:  
Reszler György egyéni vállalkozó nyilatkozom az alábbiakról: 

 nem állok végelszámolás, csőd, illetve felszámolási eljárás alatt, 

 nem rendelkezem hat hónapot meghaladó adó, illeték és társadalombiztosítási járulékfizetési 

hátralékkal, valamint 

 jogerős bírósági határozat nem állapított meg korábbi munkáimmal kapcsolatban 

kötelezettségszegést.    

6.) Belső ellenőrzési regisztráció: 
A PM 5113485/R/2010. sz. átirata értelmében 2010. február 25. napjától 5113485 regisztrációs 

számon a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásába felvételre kerültem. 

 

Tisztelettel 

Debrecen, 2015. március 20. 

.Reszler György 

bejegyzett könyvvizsgáló 

Tagsági ig. sz: 002717 

   Könyvv.ig.sorsz: 001481 



10) Elkülönített hulladékgyűjtés bevezetéséről tájékoztatás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A hulladék törvény módosítása értelmében 2015. január 1. napjától kötelező az 

önkormányzatnak az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi biztosítása. Az 

önkormányzatoktól megkövetelik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek 

megteremtését, az ingatlanhasználókat kötelezik a megszervezett elkülönített hulladékgyűjtés 

igénybevételére.  

 

Hutóczki Imre képviselő: 

Mit kell akkor ezek után a jelenlegi kukákba tenni? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A háztartási vegyes hulladékot. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6 igen  és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2015. (III. 31.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (Ht) és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2015. 

(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítésére az alábbi 

intézkedési tervet fogadja el: 

1.) DHK KFT-vel, mint közszolgáltatóval a közszolgáltatói szerződés 

módosításának előkészítésse, elkülönített hulladékgyűjtés 

bevezetésének szabályozására 2015. május 1. napjától 2 havi 

rendszerességgel, zsákos módszerrel 

Határidő: 2015. április 30. 

2.) Közmeghallgatás tartása az elkülönített hulladékgyűjtés bevezetését 

tartalmazó önkormányzati rendelet elfogadását  és a közszolgáltatási 

szerződés aláírását megelőzően 

Határidő: 2015. április 24. 

3.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékeszelési helyi 

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

Határidő: 2015. április 30. 

 

Felkéri a polgármestert a  közszolgáltatói szerződés módosításának 

előkészítésére és a közmeghallgatás megtartására. 

Utasítja az aljegyzőt a rendelet-tervezet előkészítésére, Képviselő-testület elé 

terjesztésére. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

   Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

Határidő: Intézkedési tervben foglaltak szerint. 



 

 

 

11) KÜLÖNFÉLÉK 
 

Hutóczki Péter polgármester: 

A különfélékben 3 témában szeretnék döntés kérni, melyekről előterjesztés is készül: az MVH 

határozat bírósági felülvizsgálatának kérése ügyében, a tanyabusz pályázat benyújtása és az 

orvosi ügyelet eszközbeszerzése ügyében 

 

a.) MVH határozat visszavonása ellen bírósági felülvizsgálati kérelem 

benyújtása  

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

Hutóczki Péter polgármester: 

Több ügyvéddel egyeztetve az előterjesztésben szereplő döntési javaslat elfogadását kérem az 

MVH határozatainak jogorvoslati lehetőségével kapcsolatban. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

24/2015.(III.31.) Kt. sz.  határozata 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy: 

1. a 208/1501/46/24/2009 és 208/1501/46/25/2009 iktatószámon 

érkezett MVH határozatok döntése ellen bírósági felülvizsgálati 

kérelemmel él és kezdeményezi a döntés végrehajtásának 

felfüggesztését. 

2. Megbízza dr. Papp- Lada Beáta ügyvédet és Hutóczki Péter 

polgármestert, hogy a bírósági felülvizsgálat ügyében járjon el. 

3. Felhatalmazza Hutóczki Péter polgármestert, hogy az előterjesztés 

melléklete szerinti ajánlat alapján kössön szerződést dr. Papp-Lada 

Beáta egyéni ügyvéddel  a bírósági felülvizsgálati eljárásban történő 

közreműködésre 300.000.-Ft ügyvédi munkadíj ellenében. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester                           

Határidő: 2015.04.03. 

 

b.) Tanyabusz pályázat 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Mivel a mostani jármű beszerzése óta letelt 5 év, most már lehetőségünk van újra pályázatot 

benyújtani a tanyabusz beszerzésére, ezért kérem az előterjesztésben foglaltakat támogatni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



25/2015. (III.31.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

1.) Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki 

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 

irányuló intézkedés (a továbbiakban: alapszolgáltatások jogcím) 

újranyitása esetén támogatási kérelmet kíván benyújtani már meglévő 

falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez tanyabusz 

beszerzésére. 

2.) A Systema Consulting Group Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Petúnia 

u. 14. sz.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló rendelettel kapcsolatos 

projektmenedzsmenti feladatok ellátására az alábbi feltételekkel 

szerződés köt: 

- Projektmenedzsmenti tevékenység:  nettó 150.000.-Ft + Áfa 

- Arculati elemek elhelyezése:  nettó   80.000.-Ft + Áfa 

 

3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet megjelenését követően 

a falu és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére – tanyagondnoki 

jármű beszerzésére támogatási kérelmet, pályázatot nyújtson be. 

4.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti pályázat 

projektmenedzsmenti feladataira a Systema Consulting Group Kft-vel 

(székhely: 6000 Kecskemét, Petúnia u. 14. sz.) kösse meg a szerződést. 

 

Határidő: FVM rendeletben megjelentek szerint 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

c.) Az orvosi ügyelet eszköz beszerzésével kapcsolatosan 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Orvosi Ügyelet működésével kapcsolatosan Nyírábrány Nagyközség Polgármestere 

megkereste az ügyelet működtetésében részt vevő önkormányzatokat, hogy 

lélekszámarányosan járuljanak hozzá az előterjesztésben felsorolt eszközök beszerzéséhez. 

Mivel az ügyelet működése közös érdek és kötelezettség kérem a támogatás biztosítását. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2015. (III.31.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet elavult, használhatatlan eszközeinek 

pótlásához lakosságszám arányosan hozzájárul 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről Nyírábrány Nagyközség 



Önkormányzatát értesítse, a beszerzési megállapodást aláírja, az összeg 

átutalásáról 300 000 Ft erejéig gondoskodjon. 

A Képviselő-testület a beszerzés forrását 2015. évi költségvetésében 

biztosítja 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

ülésen folytatja. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter                    Zajácz Andrea               Kissné Terdik Erzsébet 

polgármester                        jegyző                                  aljegyző 

 

 

 
 

 


