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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2015. április 9-én  de 10,00 órakor 

megtartott rendkívüli nyílt  üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Földháti István   

Hutóczki Imre,  

Sándor László képviselők. 

Zajácz Andrea  jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, tanácskozási joggal  

 

Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné,    

 

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

 

Elnézést kér a Képviselő-testület ülésének telefonon történő összehívása miatt, de nagyon 

indokolt, hogy ne érje anyagi hátrány az önkormányzatot, megismétli a telefonon közölt 

napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére.  

Meghívó szerinti  napirend:        (telefonon közölve) 

1.) Az önkormányzat munkagépének értékesítése 

Előadó: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban 

Javasolt napirend: 

1.) Az önkormányzat munkagépének értékesítése 

Előadó: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet  elfogadta. 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

1.) Az önkormányzat munkagépének értékesítése 

Előadó: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1.)  Az önkormányzat munkagépének értékesítése 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Mint ismeretes a Képviselő-testület előtt, márt a költségvetés tárgyalása során, illetve a 

közfoglalkoztatási programok tárgyalása kapcsán, amely már szintén két alkalommal volt 

napirend. Először a 2015. évi tervezés és támogatási igény benyújtása előtt, illetve az előző 

soros ülésen, amikor is az előző évi megvalósulásról és az ez évi tervekről volt szó. Minden 

esetben ismertetésre került, hogy az egyedi program támogatási kérelem része egy új 



munkagép, a mostani JCB helyett történő megvásárlása. A támogatási szerződés aláírásra 

került, a program beindult, ezért hogy az ott elnyert 5.Mft ki tudjuk egészíteni el kellene adni 

a meglévő munkagépet, hiszen kettőt felesleges fenntartani, így a támogatásból és az 

eladásból származó pénzből már egy lényeges jobb állapotban lévő, fiatalabb gépet lehetne 

beszerezni.  Az eladási szándék meghirdetésre került a jófogás  internetes honlapon.  Többen 

is érdeklődtek,  komoly szándékkal ketten voltak, közülük a jobb ajánlatot adó vevőjelölt már 

a mai napon szeretné az adás-vételt lebonyolítani, mert nagy szüksége lenne a gépre. Az 

ajánlott vételár 2.7.MFt + áfa, amelyet szerintem nem szabad elszalasztani, mert igen jó árnak 

számít és komoly a vevő szándéka. Ezért kérem a képviselő társaimat, hogy támogassák a 

munkagép eladását és kérem hatalmazzanak fel, hogy egy újabb járművet megvásárolhassak. 

Kérem aljegyző asszonyt, hogy ismertesse, mi a döntés eljárási rendje. 

 

Kissné Terdik Ezsébet aljegyző: 

A Nvtv, az Mötv, illetve a helyi rendeletek alapján – SZMSZ és a vagyonrendelet alapján a 

Képviselő-testületnek kell dönti a vagyon értékesítéséről  és név szerinti szavazással, illetve a 

képviselő-testület dönthet arról is, hogy pályázati eljárás mellőzésével értékesíti a vagyonát. 

 

Sándor László képviselő: 

Milyen gépet veszünk helyette? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A támogatási kérelemben ugyan így JCB munkagép lett megjelölve, a támogatási pénz és az 

eladott gép ára szerint 8 Mft körüli értékben így egy az eladásra kerülő gépnél jóval fiatalabb 

évjáratú, jobb állapotú gépet tudunk megvenni. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Az mostani gépet is közfoglalkoztatási pályázatból vettük, el lehet-e már adni? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megnéztük, és abban a támogatási szerződésben amelyik alapján a régi JCB-t vásároltuk, nem 

volt előírva fenntartási kötelezettség, így eladható, szerencsére szintén munkagép 

beszerzésére fordítjuk a vételárat is, így ebből sem lehet probléma. 

A Képviselő-testület egyidejűleg név szerinti nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő 

képviselő szavazatával, egyhangúan 5  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: ( a név 

szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

29/2015. (IV.09.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az YGZ-782 forgalmi rendszámú,  3CX4334126P alvázszámú, 

LJ50223U201426P motorszámú JCB típusú lassújárművet az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2013. 

(IV.05.) KT. sz. rendeletének 8.§. (3) bekezdése és 11.§. (2) bekezdése 

értelmében pályázati eljárás nélküli értékesítéséről dönt 2.700.000.- Ft + áfa 

áron. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, az 

adásvétel lebonyolítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 



 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg  nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 5  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

30/2015. (IV.09.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy felhatalmazza Hutóczki Péter polgármestert, hogy az önkormányzat 

részére JCB vagy ahhoz hasonló kategóriájú rakodó munkagépet vásároljon 

nettó 8.000.000.-Ft-ig. 

Az előirányzat összeget a 2015. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

Hutóczki Péter                    Zajácz Andrea               Kissné Terdik Erzsébet 

polgármester                        jegyző                                  aljegyző 

 

 

 
 

 


