
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2015. január 23-án  de 8,00 órakor 

megtartott rendkívüli nyílt  üléséről. 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Bugyáné Szász Erzsébet  

Földháti István 

Furó Tiborné 

Hutóczki Imre,  

Sándor László képviselők. 

Földháti István  

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, tanácskozási joggal  

 

Igazoltan távol:   - 

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

 

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

napirendjére.  

Meghívó szerinti  napirend:    
1.) Helyi értéktár kialakítására pályázat (HUNGARIKUM pályázat) 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóbam 

2.) 2015. évi közfoglalkoztatási programok tervezése 

Előterjesztés: 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3.) Óvodai csoport létszám túllépés engedélyezése 

Előterjesztés: írásban 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4.) Különfélék 

5.) ZÁRTÜLÉS 

Javasolt napirend: 

1.) Helyi értéktár kialakítására pályázat (HUNGARIKUM pályázat) 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóbam 

2.) 2015. évi közfoglalkoztatási programok tervezése 

Előterjesztés: 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3.) Óvodai csoport létszám túllépés engedélyezése 

Előterjesztés: írásban 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4.) Különfélék 

5.) ZÁRTÜLÉS 

 

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

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 



1.) Helyi értéktár kialakítására pályázat (HUNGARIKUM pályázat) 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóbam 

2.) 2015. évi közfoglalkoztatási programok tervezése 

Előterjesztés: 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3.) Óvodai csoport létszám túllépés engedélyezése 

Előterjesztés: írásban 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4.) Különfélék 

5.) ZÁRTÜLÉS 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1.) Helyi értéktár kialakítására pályázat (HUNGARIKUM pályázat) 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóbam 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az FVM és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására  

pályázatot hirdetett HUNG-2014. C. számon 

A pályázat célja a Hungarikum törvény szerinti települési, tájegységi, megyei értékek 

gyűjtése, rendszerezése, kollektív megismertetése azok írott és elektronikus kiadványokban 

történő megjelentetése és népszerűsítése. A pályázati kiírás szerinti támogatási célterületek 

közül Fülöp község esetében az 1.  terület az irányadó. Helyi értéktár kialakításáról már 

döntött a Képviselő-testület, de még nem kezdődött el a tényleges feltárás. Az 1-es támogatási 

célterület a pályázati kiírás szerint: 

 I. Helyi (települési, tájegységi) értéktárak létrehozásának elősegítése helyi értékek 

felkutatása és dokumentálása útján. Helyi értéktárban, a Magyar Értéktárban, illetve a 

Hungarikumok Gyűjteményében még nem szereplő nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése. 

Pályázattal elnyerhető támogatás mértéke: vissza nem térítendő támogatás, melynek  összege: 

az I.-es támogatási cél esetén: 500.000 Ft-tól 1.500.000 Ft-ig. 

Fentiek alapján javaslom a pályázat benyújtását. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, egyhangúan 7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2015.(I.23.) KT. sz határozat 

Fülöp Község Önkomrányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

pályázatot nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum 

Bizottság által  a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 

támogatására  hirdetett HUNG-2014. C. számú kiírása alapján. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázati anyag 

elkészítésére, a szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2015. február 15. 



2.) 2015. évi közfoglalkoztatási programok tervezése 
Előterjesztés: írásban 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Jelentős változások vannak a közfoglalkoztatás tervezésében, a lehetséges program 

indításokban. A korábbi mintaprogramokból csak a mezőgazdásági start indítható, illetve csak 

akkor ha ráépülő. A lehetőségek figyelembe vételével az előterjesztésben szereplő támogatási 

kérelmek benyújtását tudja az önkormányzat vállalni, fontos változás még a sávos önerő 

vállalásának kötelezettsége. Változás az is, hogy az állattenyésztést lehet bővíteni és nem 

fontos a közétkeztetésbe vinni, lehet tenyészállatként is tartani. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Mikorra bírálják el a kérelmeket, ha március 2-án már tervezve van a foglalkoztatás indítása? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Általában az utolsó előtti pillanatban szokott megszületni a döntés a támogatásról, és akkor 

nagyon rövid idő alatt cselekedni. A BM tájékoztatása szerint lehet, hogy egy hónapot  

csúszni fog a foglalkoztatás indítása bizonyos programoknál. 

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

szavazatával, egyhangúan 7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2015.(I.23.) KT. sz határozat 

1.) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évre hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatás és start munkaprogramok támogatására 95 fő foglalkoztatása 

érdekében kérelmet nyújt be az illetékes munkaügyi központhoz, melyben a 

közfoglalkoztatással kapcsolatosan a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, és a 170/2011. (2011.(VIII. 24.) Korm. rendelet adta 

keretek között a közvetlen költségekhez (dologi kiadásokhoz) kapcsolódó támogatást is 

megigényli.  

 

2.) A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt döntés 

végrehajtása érdekében az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a kérelmekben szereplő 

programok lebonyolítására önrészként 6 814 428 Ft. előirányzatot biztosít.  

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontokban foglalt döntései 

alapján az Önkormányzat nevében nyújtsa be a kérelmeket.  

 

Felelős: Hutóczki Péter  polgármester  

Határidő: a kérelem benyújtására: a kiírás szerint  

 

 

 

3.) A Fülöpi Óvoda csoportlétszám engedélyezése 
Előterjesztés: írásban 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az óvodavezető írásban jelezte az önkormányzat, mint fenntartó felé, hogy várhatóan 50 fő 

fölé emelkedne az óvodások száma. A köznevelési törvény szerint 2 csoportban max. létszám 

50 fő 25-25 csoportonként, a fenntartó azonban engedélyezheti a max. 10%-al történő eltérést. 



Ezért kérem az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. 

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

szavazatával, egyhangúan 7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2015.(I.23.) KT. sz határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fülöpi Óvoda 

intézményében  2014/2015. nevelési évben az óvodai csoportokban a 

maximális csoportlétszám legfeljebb húsz százalékkal történő túllépését  

engedélyezi: 

 

2 csoportban 30 fő/csoport létszám 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

4.) KÜLÖNFÉLÉK 

Előterjesztő: Hutóczki Péter 

Szóban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Azt a javaslatot teszi  a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évben megrendezett 

Gasztronómiai fesztivál sikerére való tekintettel rendezzék meg ebben az évben is. Tekintettel 

azonban a rövid „báli időszaknak”, a böjti időszak kezdetére, javasolja, hogy Húsvét utáni 

időszakban kerüljön megrendezésre, április 18-a lehetne az egyik lehetséges időpont. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Nagysikere volt a tavalyi rendezvénynek is, az emberek szeretnek egy kicsit kimozdulni. 

Szerintem jó lesz az időpont. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Egy vagy két naposra lesz tervezve? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Mivel most még költségvetés előtt vagyunk, és az idei pályázati lehetőségek – az értéktár 

kialakítás pályázat kivételével – még nem látszanak, egy napban kellene gondolkodni. 

Tájékoztatatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy február 14-én kerül megrendezésre a 

város bálja, melyre szeretettel várnak bennünket, kérem jelezzétek ki szeretne részt venni. 

A térfigyelő kamerarendszer elkészült, a számla kifizetésre került, a szociális tűzifa számlája 

szintén kifizetésre került. 

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

ülésen folytatja. 

 

k..m.f. 

 

 

Hutóczki Péter                                                                    Kissné Terdik Erzsébet 

polgármester                                                                                         aljegyző 

 

 



 
 
 


