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JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015 április 23-án du. 18,00
órakor megtartott közmeghallgatásról.
Az ülés helye: Művelődési Ház nagyterme
(4266 Fülöp, Arany J. u. 21.)
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Hutóczki Péter polgármester
Mikáczó László Ferenc alpolgármester,
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő
Földháti István képviselő
Furó Tiborné képviselő
Hutóczki Imre képviselő
Sándor László képviselő
Zajácz Andrea jegyző
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Meghívott vendégek:
- Verdes Jánosné dr. HBM KH Nyíradonyi Járási Hivatal vezetője
- Asztalos János Hajdúhadházi Rendőrkapitányság kapitánya
- Dr. Ary Endre vámospércsi rendőrős parancsnoka
- Dr. Rácz Norbert Vámospércsi Járóbeteg Szakrendelő Intézet igazgatója
- Könnyű Edit falugazdász
- Tapasztó János római katolikus kanonok
- Kozma Ferencé Óvoda vezető
- Popovics Ferencné Csabáné Általános Iskola igazgató,
- Dr. Tas Attila Károly háziorvos,
A lakosság részéről a jelenléti ív szerint 31 fő. .
Hutóczki Péter polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, a Képviselőtestületet, valamint a meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatást Képviselő-testületi ülés keretében kell
megtartani, melynek napirendjét ismerteti.
Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére, a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt
szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket
elfogadta.
Javasolt napirend:
1.) Tájékoztató a Képviselő-testület és az önkormányzat intézményeinek 2014. évi
elvégzett feladatairól, és a 2015. évi tervekről
2.) Tájékoztató az elkülönített hulladékgyűjtés bevezetéséről
3.) Különfélék
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Elfogadott napirend:
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1.) Tájékoztató a Képviselő-testület és az önkormányzat intézményeinek 2014. évi
elvégzett feladatairól, és a 2015. évi tervekről
2.) Tájékoztató az elkülönített hulladékgyűjtés bevezetéséről
3.) Különfélék

1) Tájékoztatás a 2014. évben végzett tevékenységről és a 2015. évi
feladatokról, tervekről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket a 2015. évben végzett tevékenységről.
Idézve az írásos előterjesztést:
Tisztelt Jelenlévők!
Az Önkormányzat életében a 2014-es év egy nehéz, de tartalmas, sikeres évnek mondható. A
2014-es költségvetést 802 570 000 Ft bevétellel és 808 768 000 Ft kiadással fogadta el. A
különbözetet, azaz 6 198 000 Ft-ot az előző évi pénzmaradvány biztosította. Az elmúlt évben
jelentős fejlesztések, beruházások történtek településünkön:
 Tájházat alakítottunk ki Bánházán 11 700 000 Ft + Áfa értékben
 Savanyító üzemet létesítettünk 42 400 000 Ft értékben
 Térfigyelő kamerarendszert építettünk 7 800 000 Ft értékben
 Napelemes rendszert építettünk ki a művelődési háznál 11 200 000 Ft értékben
 És lassan befejeződik a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése 379 432 000 Ft + Áfa
értékben, melyet 90,4 %-ban az EU, 9,6 %-ban a Magyar állam támogat.
2013. március 1-től 2000 lélekszám alatti településeken önálló Polgármesteri Hivatal nem
működhet, ezért közös hivatalt hoztunk létre Nyírábrány Önkormányzatával, amely közel 2 év
tapasztalata alapján elmondható, hogy jól működik, mindkét település javát szolgálja. Ezért
köszönet illeti Nyíri Béla Polgármester Urat és Zajácz Andrea Jegyző Asszonyt is.
Az elmúlt évben jelentős csökkenés mutatható ki az Önkormányzat adóbevételeiben, mivel új
adónem nem került bevezetésre és kivetésre, az eddigi adónemekben adóemelés nem történt, a
helyi iparűzési adóban a Petrohungária Kft termelésének csökkenése miatt az általa fizetett
adó szinte lenullázódott, így Önkormányzatunknak ez az előző évekhez képest közel 20 millió
Ft adóbevétel csökkenést jelent. Az adóbevételeknél jelentős hátralék, kintlévőség
tapasztalható, melyek beszedésére külön figyelmet fogunk fordítani, tisztelt lakosságtól pedig
megértést és az adó megfizetését kérjük. A gépjárműadónál továbbra is fennáll 2013 óta, hogy
a befolyt adó 40%-a marad az Önkormányzatnál, 60%- a Magyar Államkincstárhoz, az
államkasszába kerül.
A szociális ellátások területén az elmúlt év december 31-én aktív korúak ellátásában,
egészségkárosodás címén rendszeres szociális segélyben 4 fő részesült, 14 fő szintén RSZSben részesült, mivel 5 éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt, helyi rendelet alapján szintén
egészségkárosodás címén 16 fő, így összesen RSZS-ben 34 fő részesült. FHT-ban 132 fő. Az
elmúltév végén lakásfenntartási támogatásban 197 fő részesült. Önkormányzati segélyt,
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melyet rendkívüli élethelyzetbe került polgárok kérhetnek 2014-ben 126 fő részesült
támogatásban, 1 128 000 Ft értékben. Temetési segélyt 28 fő kapott, 434 000 Ft összegben.
A szociális ellátások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a támogató szolgáltatást, a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot társulásban látjuk el Nyíradonyi gesztorsággal.
Étkeztetésben az elmúlt évben átlagosan 60 fő, házi segítségnyújtásban 30 fő részesült. A
jelzőrendszeres segítségnyújtást Vámospércs vezetésével társulásban látjuk el, településünkön
25 jelzőkészülék van kihelyezve. Törekszünk a készülékek számának növelésére.
Az elmúlt évben is fokozott figyelmet fordítottunk a közfoglalkoztatás mind szélesebb körű
megvalósítására és ennek során az értékteremtésre. Ennek megvalósításához önerőből
területeket vásároltunk, a Deák F. utcán 2,2 ha területet málna és szeder telepítéshez, a Híd
utcán szintén mezőgazdasági termeléshez, később termelői piac kialakításához. Az elmúlt
évben több mint 200 fő fordult meg az Önkormányzatnál közfoglalkoztatásban, átlagosan
egyszerre 120 főt alkalmaztunk.
A közfoglalkoztatás keretében rendben tartjuk a
közterületeket, parkokat, önkormányzati intézményeket, de ugyanígy tartjuk karban az
egyházi ingatlanokat is. Egyik fő profilja a közfoglalkoztatásnak a mezőgazdasági termelés,
melyet közel 9 ha területen végzünk, és az elmúlt évben sertés tartást is kezdtünk. Ezen
tevékenységből az elért árbevétel illetve megtakarítás 2014-ben 12 millió Ft-ot meghaladta.
Ezen kívül közfoglalkoztatásban az elmúlt évben 12 km csatornát tartottunk karban évente
több alkalommal 20 km utat javítottunk meg, a településen illegálisan lerakott hulladékot
felszedtük és elszállíttattuk. Új buszmegállókat és köztéri hulladékgyűjtő edényeket
gyártottunk és állítottunk fel.
Ebben az évben az közfoglalkoztatás az előző évekhez képest nehezebben indult illetve
szigorúbb feltételekhez kötött. Kistérségi Start programot csak olyat indíthatott az
Önkormányzat, amelyet az előző évben nem indított, ez alól csak a mezőgazdaság kivétel.
Ezen kívül egyedi programot, előző évi tevékenységre ráépülő programot és ún. hosszú
közfoglalkoztatást tervezhettünk. A mezőgazdasági termelésben 2015-ben 55 főt
foglalkoztatunk, akikkel a közétkeztetés számára szükséges alapanyagokon túl 4000 m
kordonos uborkát, 2 ha paprikát termelünk illetve a 2 ha málna és szeder is ebben az évben
termőre fordul. Az állatlétszámot is bővítjük, a tavalyi 11 tenyészállaton túl újabb 20 állatot
tenyésztünk. Sikerült egy egyedi programot elnyernünk, melynek keretében 18 főt
alkalmazunk illetve az idős JCB munkagépet fiatalabbra, korszerűbbre tudjuk kicserélni. Ezen
programban szinte az összes külterületi utat meg tudjuk javítani illetve a legszükségesebb
helyekre a csapadékvíz elvezetésére szikkasztó árkot tudunk ásni. A szilárd burkolatok
torkolatába sárrázókat építünk. Május illetve június 1-től szintén megkezdődik a külterületi
csatornák karbantartása is.
Az elmúlt évben is biztosítottuk a nyári gyermekétkeztetést a gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők számára 280 fő 44 napon keresztül részesült étkeztetésben, melyre
összesen 4 802 000 Ft-ot használtunk fel, amit a Belügyminisztérium 100 %-ban támogatott.
Szintén 2014-ben is pályáztunk szociális tűzifa beszerzésére, melyre 346 m3 tűzifára nyertünk
támogatást, a rendeletben rögzített árnál, mivel kedvezőbben tudtuk beszerezni, ezért összesen
371 m3-t sikerült a rászorulók részére kiosztani.
A helyi civilszervezeteket az Önkormányzat lehetőségeihez képest igyekszik segíteni:
CSFSE-t az elmúlt évben 600 000 Ft-tal támogatta az Önkormányzat, ezen kívül a szállításról,
a pálya és az öltöző fenntartásáról is gondoskodtunk. Támogatjuk a Polgárőr Egyesületet,
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, Piros Mályva Népdalkört, Búzavirág Néptánccsoportot,
Nyugdíjas Klubot, Hagyományőrző Lovas Egyesületet, Helyi Egyházak közösségét.
A már hagyománnyá vált rendezvényeket az elmúlt évben is megrendeztük és ebben az évben
is meg fogjuk rendezni. A múlt héten megrendeztük a Gasztronómiai Fesztivált, május 1-jén
megtartásra kerül a Fülöp Napi Búcsú Máriapócson, május 2-án községi Anyák napi
ünnepség, május 16-án Idősek estéje, július 18-án Fogathajtó verseny, augusztus 1-jén
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Falunapi rendezvény, szeptember 12-én a Bánházi kápolna búcsújával együtt a Tájháznál
Bánházi rendezvény, községi karácsonyi ünnepség és szilveszteri mulatság.
Néhány gondolatot a 2015-ös évről:
Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetését 558 353 000 Ft bevétellel és kiadási összeggel
fogadta el. Fontos változás ebben az évben, hogy a szociális ellátások közül az aktív korúak
ellátása az Önkormányzattól a Járáshoz került illetve bizonyos ellátások pl. lakásfenntartási
támogatás, méltányossági ápolási díj megszűntek 02.28-cal. Az ügyek átadása a rövid
határidő miatt nem volt könnyű, itt szeretnék köszönetet mondani a Járási Hivatalvezető
Asszonynak és kedves munkatársainak a rugalmas, de mégis törvényes segítőkész
együttműködésükért és munkájukért. Új ellátásként a megszűntek kompenzálására települési
támogatás került bevezetésre, melyet az Önkormányzatnak kell kigazdálkodni illetve az
államtól erre a célra is kap támogatást. A helyi rendelet elkészült, hatályba is lépett és
alkalmazzuk is az ellátások tekintetében.
Ebben az évben megjelennek az új Európai Uniós fejlesztési ciklus első pályázatai. Az
Önkormányzat a 2015-2019-es gazdasági programjában is fő célként határozta meg a
település gazdasági fejlődésének elősegítését. Ezen fejlődést nem csak az Önkormányzati
fejlesztésekkel, hanem az itt működő gazdálkodók és vállalkozók fejlesztési forrásokhoz való
hozzájutásának elősegítésében látja.
A gazdasági programban célként határoztuk meg a közúthálózat fejlesztését a még nem
szilárd burkolatú belterületi utak pályázati forrás estén szilárd burkolattal történő ellátása a
Zrínyi, Darvasalja és Bernátrész utcákon, járda illetve kerékpárút kiépítése az Arany János és
Kossuth utcákon. A csapadékvíz elvezetése a Deák Ferenc, Híd és Arany János utcán.
Rövidtávon szeretnénk megoldani a Bánházán a Sörkert presszótól Rácz Sándornéig a
közvilágítás kiépítését.
Minden kínálkozó pályázati lehetőséget meg fog ragadni az Önkormányzat, amit pályázati
forrásból meg tud valósítani.
Fontos változás a hulladékgazdálkodás területén, hogy 2015. május 1-jétől bevezetésre kerül a
háztartásoknál is a szelektív hulladékgyűjtés és annak az így történő elszállítása. A
lakossághoz zsákokat juttatunk el, melyekben a postaládákban elhelyezett szórólap szerint is
elkülönítetten gyűjtjük a papír, a műanyag és a fém hulladékot. Ezen hulladékokat 2
hónaponként minden hónap első hulladékgyűjtési napján szállítja el a közszolgáltató és
biztosít új zsákot a gyűjtéshez. Ettől a naptól kezdve a hulladékgyűjtő szigeteken ezen
gyűjtőedények megszűnnek, ott csak az üveg lesz elhelyezhető. Ezen változtatás a
lakosságnak sem és az Önkormányzatnak sem kerül plusz kiadásba.
Tisztelt Jelenlévők!
Végezetül tisztelettel megköszönnöm a Tisztelt Lakosságnak az Önkormányzattal akó
együttműködését, segítségét, sok esetben türelmét. Arra kérem Önöket, hogy a jövőben is
bátran keressék problémáikkal, javaslataikkal az Önkormányzatot, képviselőket, a hivatalt,
hogy közösen keressük a lehető legjobb megoldásokat.
Kérem véleményükkel, javaslataikkal segítsék munkánkat, most is várom megtisztelő
véleményüket.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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33/2015.(IV.23.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatót a Képviselő-testület
és az önkormányzat intézményeinek 2014. évi elvégzett feladatairól, és a 2015. évi tervekről.
Felelős: -Határidő:------

2.) Tájékoztató az elkülönített hulladékgyűjtés bevezetéséről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2015. január 1. napjától
hatályos rendelkezései alapján a helyi közszolgáltatás keretében kötelező az elkülönített
hulladékgyűjtési rendszer kialakítása. Ezen kötelezettség végrehajtására kihirdetésre került a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2015. (XII.31.) Korm.
rendelet. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HBB/04/00373-1/2015 számú iratában ezen
jogszabályváltozással kapcsolatban a jogszabályi rendelkezések részletes ismertetése mellett
tájékoztatta az önkormányzatokat arról is, hogy szükségesnek tartja a hatályos közszolgáltatási
szerződés valamint az önkormányzati rendelet módosítását, melyhez részletes tájékoztatót
adott. Illetőleg a Ht. 36.§. (3) bekezdése szerint az önkormányzati döntés előtt közmeghallgatás
tartása kötelező.
A 2015. január 1. napjától hatályos Ht. 35. § (2) bekezdése értelmében „A települési
önkormányzat gondoskodik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek
megszervezéséről.”
A Ht. 2015. január 1. napjától hatályos 39. § (1) bekezdése szerint ”az ingatlanhasználó az
érintett ingatlan területén képződő települési hulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt - a (2) és (3)
bekezdésben foglalt kivétellel - a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja.”
A Ht. 2015. január 1. napjától hatályba lépő rendelkezései tehát kétirányú változást hoznak.
Egyrészt az önkormányzatoktól megkövetelik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi
feltételeinek megteremtését, másrészt az ingatlanhasználókat kötelezik a megszervezett
elkülönített hulladékgyűjtés igénybevételére.
Fenti közszolgáltatással kapcsolatos – önkormányzatra háruló – kötelezettségek mielőbbi
teljesítése érdekében megkereséssel fordultunk a DHK KFT-hez, mint a településünkön
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző szervezethez, hogy tájékoztassanak a törvényben
foglal változásokkal kapcsolatos terveikről. Az elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatban az
előzetes egyeztetés a következőkre irányult:
- Az elkülönített hulladékgyűjtés kezdő időpontja 2015. május 1. napja, 2 havi
rendszerességgel, így az első szállítás: július hónapban történne, a szokásos szerdai napon. A
jelenlegi négy hulladéksziget száma kettőre csökkenne, ezáltal többletköltséget nem
jelentene az önkormányzat számára, a gyűjtés a lakosság részére kiosztott zsákos módszerrel
fog történni.
- Az eltérő méretű hulladékgyűjtő edényzet bevezetésével kapcsolatban még nem rendelkezik
a DHK ajánlattal az önkormányzatok számára, jelenleg kidolgozás alatt van a DHK KFT
részéreől.
A Ht. és vonatkozó végrehajtási rendeletek értelmében az önkormányzatra háruló feladatok:
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o a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékeszelési helyi közszolgáltatásról
szóló 1/2014. (III.04.) KT. sz. rendelet módosítása
o DHK KFT-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
o közmeghallgatás tartása
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lakosság részére nyújtott tájékoztatót is
fogadják el a rendelet módosítást megelőzően.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2015. (IV.23.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 36.§. (3) bek. szerint szerint az
elkülönített hulladékgyűjtésről bevezetéséről szóló döntésének meghozatalát
megelőzően a lakosságot közmeghallgatás keretében tájékoztatta, az
elhangzott tájékoztatóval egyetért.
Felkéri a polgármester, hogy az elkülönített hulladékgyűjtés bevezetéséről
szóló döntésének meghozatalához szükség rendelet módosítást készítse elő
és terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
KÜLÖNFÉLÉK:
Hutóczki Péter polgármester először a meghívott vendégekhez fordul,
hozzászólásuk, közlendőjük?

hogy van-e

Asztalos János rendőrkapitány:
Tisztelettel köszöntöm Polgármester urat, a Képviselő-testület tagjait, vendégeket és a
lakosságot. Köszönöm a meghívást, mindig örömmel jövök a településre, szeretnék egy rövid
tájékoztatást adni az elmúlt évről. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság területén, így Fülöpön
is pozitív eredményekről lehet beszámolni, a közbiztonság területén javuló tendencia
mutatkozik. A korábbi években 2000-2800 közötti regisztrált bűncselekmény számokról
lehetett beszélni, addig 2013-ban 1600, 2014-ben 1425 volt ezeknek az eseteknek a száma. Ez
azt jelenti, hogy lényegesen kevesebb embert ért jogsérelem, vált áldozattá. A
bűncselekmények felderítési arány 45-50%-ról 85-95%-ra emelkedett, ez azt is jelenti, hogy
jó néhány „rendszeres látogatónk” a megfelelő helyre kerültek.
Megemelkedett a bíróság elé állítások száma, amely oda vezetett, hogy az imént említett
„rendszeres látogatók” egyre több priuszra tesznek szert.
Mindezek a tendenciák a lakosság közbiztonság érzetének javulását eredményezik.
Szabálysértések elkövetések esetén zéró tolerancia van az elkövetővel szemben, a bíróság
ezekben az esetekben 48 órán belül dönt. További intézkedéseink közé tartozik, hogy a
rendőri jelenlét, ellenőrzések megemelésre kerültek azokon a helyeken, ahol veszélyesnek
vélt elemek, lehetséges elkövetők élnek. Az eddig elhangzott eredményeket 2015-ben is
tudjuk tartani, sőt további javulás látszik: az első negyedév statisztikája alapján 100 lopással
35 garázdasággal kevesebb történt, mint előző év negyed évében. Itt szeretné megköszönni a
polgárőrségek segítségét, az eredmények eléréséhez szükséges a rendőrség, a KMB és a
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polgárőrség jó együttműködése. Szeretném megosztani, hogy milyen jellegű bejelentések a
leggyakoribbak:
o Egyre több bejelentés érkezik családi gondok, problémák miatt. Szeretném
hangsúlyozni, hogy ezekben az esetekben nem elsősorban és először a rendőrséget
kellene hívni. Először meg kellene próbálni családon belül megoldani, mert gyakran
a sértettből lesz vádlott egy esetleges későbbi eljárás következtében. Ha családon
belül nem megy a megbeszélés akkor a családgondozóhoz lehet fordulni, ő mint
külsős hátha tud segítséget nyújtani, és csak a legutolsó esetben kellene a
rendőrséghez fordulni.
o Szintén előfordulnak polgári per jellegű viták, tulajdoni viták, melyek nem rendőrségi,
hanem „emberségi” feladatok és a rendőr nem fogja tudni megoldani, mert ha az nem
megy a felek között, akkor a bíróság illetékes benne. Ettől függetlenül el veszi az időt
és energiát a rendőri szervektől, hogy a kiemelt, illetve a rájuk tartozó ügyekkel
foglalkozzanak.
o A közlekedésbiztonsági szabálysértések közül kiemelném a kerékpár és alkohol
viszonyát. A média kicsit eltúlozva közölte, hogy teljesen szabad az
alkoholfogyasztás esetükben. A jogszabály is azt írja, hogy a klinikai tünetek
megjelenése már büntethető kategória., akár 100.000.-Ft-os nagyságrendű bírságokat
is be lehet gyűjteni.
o Szólni kell a trükkös lopók csalókról: szén-monoxid mérőt elhelyezők, faárusok. Ezek
az emberek kihasználják főleg az idős emberek hiszékenységét, kiszolgáltatottságát
és becsapják, gyakran meglopják őt. Kérem, hogy ne engedjék be őket, ezek az
emberek profik, pillanatok alatt megtalálják a lakásban eldugott pénzeket, legyenek
az idegenekkel bizalmatlanok.
Szeretném elmondani, hogy a Hajdú-Bihar megyei értékelésen a Hajdúhadházi
rendőrkapitányságot elismerően kiemelték a betöréses lopások felderítése miatt. Működik
a kapitányság bűnmegelőzési tanácsadó, akinek kimondottan az a feladata, hogy a
tájékoztatásokat segítséget nyújtson mindenkinek, kiemelten veszélyeztetett rétegnek,
így ellátogat óvodába, iskolába, idősek otthonába és mindenhová ahová meghívják
előadást tartani bűnmegelőzés ügyében. Fülöp a Vámospércsi rendőrőrs hatókörében van,
melynek személyi állománya most már feltöltésre került, reményeink szerint a kmb-s
több időt fog tudni a településen tölteni. Még egyszer megköszöni az önkormányzat, a
polgármester, a képviselő-testület, polgárőrség segítő együttműködését. Kéri, hogy a
jelenlévők adják tovább ismerőseiknek az itt elhangzott jó tanácsokat.
Hutóczki Péter polgármester:
Megköszöni a tájékoztatót, örül a közbiztonság javulásának, sajnos nekünk itt élőknek a
kevés eset is soknak tűnik, ismét volt 3 betörés, egy új elkövetői kör kezd kirajzolódni,
remélem minél előbb lelepleződnek és a megfelelő helyre kerülnek az érintettek.
Dr. Rácz Norbert igazgató urat kérem néhány szóban ismertesse az intézményt és a
falunkat érintő változásokat. Megköszöni a munkáját és az intézményben dolgozókét, a
színvonalas egészségügyi ellátás biztosításáért.
Dr. Rácz Norbert:
Én is köszöntök minden jelen lévőt. Két évvel ezelőtt nagyon örültem, hogy a képviselőtestületek bizalmat szavaztak ránk, és maradtunk önkormányzati tulajdonban és nem
került az intézmény állami fenntartás alá. Úgy gondolom az eltelt időben megszolgáltuk
ezt a bizalmat, eredményes működést tudunk felmutatni. A 2013-as évet is már
eredményesen zártuk, a 2014. évi zárás még most készül, de már látszik, hogy szintén
eredményes, 102%-os kihasználtságot tudunk felmutatni. A két legkisebb település,
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melyet ellátunk - Fülöp és Nyírmártonfalva – vállalt kezességet, illetve biztosított
jelzálogot a korábban szükséges folyószámlahitelhez, amelyet teljes egészében sikerült
megszüntetni. Mivel komoly probléma, hogy az intézmény távol van a menetrend szerinti
közlekedési megállóktól, ezért folyamatban egy betegszállító jármű beszerzése, amely
már időben nagyon közel áll az induláshoz, május elején érkezik az országba, aztán az
engedélyeket kell beszerezni és be tudjuk állítani. Terveink szerint, és az egyezetések
alapján ez a betegeknek nem fog pénzbe kerülni és nem kell majd reggeltől késő estig a
rendelőben ülni, hogy jöjjön a debreceni betegszállító. További terveink között szerepel a
házi beteg-ápolás beindítása, pl. hogy a gyógy masszőr helybe menne., szeretnénk, hogy
a fizioterápián lézerkezelés is beindulna, illetve a cukorbeteg ellátást is fejleszteni
akarjuk. Jelenleg folyik az intézményben a napelemes rendszer kiépítése. Jó szívvel
ajánlom a lakosoknak, hogy bátran vegyék igényes szükség szerint a járó beteg intézet
szolgáltatásait.
Hutóczki Péter polgármester:
Megköszöni igazgató Úrnak a tájékoztatóját, kérdezi a falugazdász asszonyt szeretne-e
tájékoztatást adni?
Könnyű Edit falugazdász:
Nem, ezt már korábban megtettem.
Hutóczki Péter polgármester:
Két dologról szeretne említést tenni még, évek óta felmerül az bentlakásos idősek
otthonának kérdése. Önkormányzat számára jelenleg nem sok esély látszik rá, elsősorban
a nappali, otthon közeli ellátásokat preferálják. Ettől függetlenül nem tettünk le róla, a
lezárt iskola részben helyet tudnánk biztosítani és az egyházak együttműködését már
kerestük. Az önkormányzat gazdasági programjában is szerepel, amely szintén lakossági
igényként is jelentkezett már a temetőben urnafal építése. Ennek is keressük a megoldási
lehetőségét.
Földháti István képviselő:
Először Kapitány Úrhoz címezné kérdését. Látta, hogy a rendőrségnek nagyon sok jó
tájékoztató szórólapja készült, és szeretné ha ebből a fülöpi lakosoknak is juttatnának el,
hátha még óvatosabbak lennének az emberek.
Köszönöm dr. Rácz Norbert igazgató úrnak, hogy a járó beteg intézet ilyen színvonalasan
működik, de még mindig probléma a közlekedés, hogy nagyon messze kell menni a
buszmegállótól a rendelőintézetig és nem mindenki bírja ezt a távolságot megtenni.
Harmadrészt pedig egy észrevételt szeretnék tenni, hiányolom, hogy a falu
intézményeinek nincsenek itt a dolgozói, vezetői.
Hutóczki Péter polgármester:
A rendőrség által eljutatott tájékoztatókat megosztjuk, illetve a továbbiakban is szívesen
fogjuk venni az ez irányú megkeresést és segítséget nyújtunk újságban, honlapon
megjelentetéssel. A járóbeteg intézettel kapcsolatban igazgató úr elmondta, mi az amiben
ők tudnak intézkedni. A tömegközlekedésre azonban nincs ráhatásuk, hogy hová
engedélyeznek buszmegállót. Az intézményi dolgozók részvételének hiányát látom, de az
okát nem minden esetben ismerem.
Kocsárdi Jánosné fülöpi lakos:
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Mindenkit szeretettel köszönt. Nagyon örül a Bánházán lévő tájháznak, azt szeretné
kérni, hogy a WC mosdó helyiségben olyan világítás kapcsolást kellene megoldani, hogy
belülről is lehessen.
Azt is szeretné még megkérdezni hogy annak érdekében, hogy még egészségesebb ételek
készüljenek az óvodában nem lehetne –e a sertések mellett baromfit is tartani és
feldolgozni?
Buknicz József fülöpi lakos:
Postásként járom a külterületi utakat és a felső fülöpi részen van egy szakasz Andrásikék
után a két híd között, ahol nagyon rossz az út, ha lehetne javítsanak rajta.
Hutóczki Péter polgármester:
Ha ez igy van, akkor meg kell keresni a lehetőségét a javításnak, hogy belülről is
kapcsolható legyen.
Mi is azt szeretnénk, ha minél több jó minőségű alapanyag kerülne az óvoda konyhájába
és onnan a gyerekek és idősek asztalára, de ez nem mindig egyszerű. A bürokrácia, a
közegészségügyi szabályok nagyon szigorúak, a sertéseket is csak vágóponton lehet
levágni, jelenleg is Debrecenbe és Körösszakálon vágják le a fülöpi sertéseket.
A földutakat folyamatosan javítjuk, azonban elég ha egy nagyobb fát szállító jármű eljön
már lehet kezdeni előlről.
Ha nincs több kérdés, mindenkinek megköszöni a részvételt, jó pihenést kíván, és kéri
mindig minél többen jöjjenek el a rendezvenyékre.

Kmf.
/:Hutóczki Péter:/
Polgármester

/:Zajácz Andrea:/
jegyző

/:Kissné Terdik Erzsébet:/
aljegyző
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