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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában  2016. január 21-én de. 8,00 órakor megtartott  rendkívüli nyílt  üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Bugyáné Szász Erzsébet 

Földháti István   

Sándor László képviselők. 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, 

 

Igazoltan távol: Furó Tiborné, Hutóczki Imre képviselők 

 

 

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

megállapítja, hogy a 7 megválasztott képviselőből 5 jelen van, ezért az ülés határozat képes. 

Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.  
 

Meghívó szerinti  napirend:         

1.) Megállapodás orvosi ügyelet ellátására 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) TRV Zrt 2015 évi bérleti díjról rendelkezés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3.) 2016. évi közfoglalkoztatás tervezése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
 

Javasolt napirend: 

1.) Megállapodás orvosi ügyelet ellátására 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) TRV Zrt 2015 évi bérleti díjról rendelkezés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3.) 2016. évi közfoglalkoztatás tervezése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4.) Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

létesítő okiratának elfogadása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5.) ZÁRT ülés – szociális tűzifa kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
 

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.) Megállapodás orvosi ügyelet ellátására 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) TRV Zrt 2015 évi bérleti díjról rendelkezés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



3.) 2016. évi közfoglalkoztatás tervezése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4.) Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

létesítő okiratának elfogadása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5.) ZÁRT ülés – szociális célú tűzifa kérelmek elbírálása 

 

 

Napirendek tárgyalása: 
 

1.)   Megállapodás orvosi ügyelet ellátására 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az önkormányzat kötelező feladata az orvosi ügyelet biztosítása. Jelenleg az orvosi ügyelet 

ellátása 4 település – Nyírábrány, Nyíracsád, Nyírmártonfalva és Fülöp – által megkötött 

együttműködési megállapodása alapján történik, melyet eddig évente újítottunk meg. 

Nyírábrány, mint ügyeletközpont polgármestere megküldte a 2016. évre készült tervezetet, a 

korábbihoz képest 2 jelentős változással: 

- nem 1 év, hanem 2019. december 31-ig szólna a megállapodás 

- a hozzájárulást a korábbi 85 Ft  helyett 100 Ft-ban kéri megállapítani. 

Az időtartamra vonatkozó javaslatot nem támogatom, továbbra is egy évben javaslom aláírni 

és elfogadni a megállapodást, mert sok minden változhat. 

A hozzájárulás emelésével egyet értek, mert  több éve nem változott, a kiadások pedig csak 

emelkednek folyamatosan. Érdeklődtem Nyíracsád és Nyírmártonfalva is ily módon fogja 

javasolni a megállapodás aláírását. Én már javasoltam azt is, hogy esetleg más formában 

kiadni az ügyeleti ellátást. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Én is úgy emlékszem, hogy már nagyon hosszú évek óta a finanszírozáson felül 85Ft/lakosság 

szám összeget fizettünk csak az ügyelet működtetéséhez. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Az ügyelet ellátását ki lehet adni vállalkozásba is? 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Az orvosi ügyelet, mint egészségügyi alapellátás biztosítása önkormányzati feladat, az ellátás 

módját az önkormányzatnak kell megválasztania. Történhet a háziorvosokkal történő ellátás 

útján megszervezve, ebben az esetben kötelező számukra az ellátásban történő részvétel egy 

megállapodás szerinti díjon. Ha vállalkozásba kerül beszerzés vagy közbeszerzési eljárás 

útján kerülhet, és az orvosok által teljesen szabad piaci áron történő ajánlat szerint, amely 

alapján a jelenleginek akár duplája is lehet az óradíj. Nyírábrány ezért ragaszkodik a jelenlegi 

formához még akkor is ha ez elég sok problémát és gondot vet fel. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, 5  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 



1/2016. (I.21.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete  úgy határozott, hogy a 

központi  orvosi ügyelet – mint kötelező egészségügyi alapellátás - 

ellátására együttműködési megállapodást ír alá 2016. január 01. napjától 

2016. december 31-ig terjedő időszakra Nyírábrány Nagyközség 

Önkormányzatával, Nyíracsád Nagyközség Önkormányzatával és 

Nyírmártonfalva Önkormányzatával. Az orvosi ügyelet működtetésével, 

szervezésével Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatát bízza meg. 

Az ügyelet működtetésére saját költségvetése terhére település 

lakosságszám x 100.-Ft/hó támogatást nyújt, mely összeget az 

önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosít. Az  együttműködési 

megállapodás a határozat mellékeltét képezi. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá, 

gondoskodjon az önkormányzatra eső megállapodás alapján fizetendő 

összeg  

 

Határidő:     azonnal  

Felelős:  Hutóczki Péter    polgármester 

 

 

Melléklet az 1/2016.(I.21.) KT. sz. határozathoz a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

 

 

2.)  TRV Zrt 2015 évi bérleti díjról rendelkezés 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés:  írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A TRV Zrt, mint ivóvíz és szennyvíz szolgáltató az üzemeltetési szerződésben foglaltaknak 

megfelelően közölte a településre jutó 2015. évi nettó bérleti díj összegét, amely az ivóvíz 

esetében: 800.000.-Ft, a szennyvíz szolgáltatás esetében 600.000.-Ft. Kérik, hogy a 

Képviselő-testület határozati formában erősítse meg az általuk kiszámított bérleti díj összegét. 

Fülöp esetében ez kifizetésre is kell, hogy kerüljön, mert a 2015 évben településen végzett és 

a bérleti díj terhérre kiszámlázott karbantartásokat ki is fizettük. 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: 

A szennyvíztisztító telep nem közös Nyírábránnyal? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A szennyvíztisztító telep pályázati forrásból készült az első ütemben és az Nyírábrány 

tulajdonában, az ő területén épült, részére lett aktiválva a szolgáltatónál. A szennyvíznél a 

hálózat után járó bérleti díj kerül számításra. 

 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

A bérleti díjjal egyetért, azt szeretném kérdezni, hogy az utolsó ütemben bekötött háztartások 

díjában mikor jelenik meg a szennyvíz számlázása, mert már többen kérdezték. Nem 



szeretnék az emberek, ha egyszerre számlázni ki nekik a vízmű díjat.  

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az újjonnan elkészült szakaszt, mint beruházást aktiválnia kell a szolgáltatónak és kérnie kell 

az Energia Központtól a díj megállapítást, mert csak nekik van rá jogosultságuk. Ez 

folyamatban van. 

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

szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2016. (I.21.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete  úgy határozott, hogy 

megerősíti a Tiszamenti Regionális Víznűvek Zrt—nek üzemeltetésre 

átadott víziközművek használatáért fizetendő nettó bérleti díj összege 2015. 

évre vontakozóan: 
- ivóvíz szolgáltatás esetében: 800.000.-Ft 
- Szennyvíz szolgáltatás esetében 600.000.-Ft 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a TRV Zrt-t értesítse a határozatról 
  
Határidő:     2016. január 25.  

Felelős:  Hutóczki Péter    polgármester 

 

 

 

3.)  2016. évi közfoglalkoztatás tervezése 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés:  írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Tavaly a mintaprogramok közül 2 programot tudott indítani, mezőgazdasági start 

mintaprogramot és a mezőgazdasági földutak rendbetételét. A  belvízelvezetést és 

közúthálózat karbantartását hosszú közfoglalkoztatás keretén belül tudtuk megoldani. 

2016. évben az alábbi programokat szeretnénk indítani, az eddig elért eredményeket és 

tapasztalatokat alapján: 

- mezőgazdasági programot, mint ráépülő programot  

- mezőgazdasági földutak karbantartása, mint szociálisan ráépülő programot 

- belvízelvezetés ismét visszakerült a mintaprogramokba és mint szociálisan ráépülő 

programot 

- helyi sajátosságra épülő programot (szociális bérlakás felújítása és falusi turizmus), mint 

ráépülő programot, ebbe szeretnénk a tájházat is bevonni gazdasági épületekkel 

- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására is nyújtanánk be támogatást. 

Az előző évhez hasonlóan 2016. évben 110 fő közfoglalkoztatott igénylésére teszek 

javaslatot, az előterjesztés tartalmazza a jelenleg megigényelni kívánt támogatások és az 

ehhez szükséges önrész mértékét, amely 1,8 MFt. 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

A hosszú közfoglalkozásban hol fognak dolgozni? 

 



Hutóczki Péter polgármester: 

Azok a területek kerültek a hosszú közfoglalkoztatásba, amelyeket egy mintaprogramba és 

ráépülő programba sem lehetett bevonni, az óvoda és iskola étkeztetés, konyhán dolgozók, 

szociális segítők stb. 

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

szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2016. (I.21.) KT. sz. határozat 

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

2016. évre hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és start munkaprogramok 

támogatására 110 fő foglalkoztatása érdekében kérelmet nyújt be a HBM-i 

Kormányhivatal Nyíradony Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához, 

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 2016. évi 

költségvetésében a kérelmekben szereplő programok lebonyolítására 

önrészként 1 803 733 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 kiírást követő 30 napon belül  

 

 

4.) A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság létesítő okiratának elfogadása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: előterjesztés szóban, határozati javaslat  írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A december 30-i ülésen már döntöttünk, hogy az EU. pályázatok kezelésére, menedzselésére 

részt veszünk társult formában egy nonprofit kft létrehozásában. Az akkor elfogadott társasági 

alapító iratban a végleges részt vállaló település szám változása és néhány működési vitatott 

kérdésben történő megegyezést követően elkészült egy végleges, benyújtásra alkalmas létesítő 

irat, melyet beterjesztek elfogadásra. 

Fontos az önkormányzatnak, hogy olyan helyen kerüljenek a pályázatok menedzselésre ahol 

meg van a kellő információ és ismeret a lehető legsikeresebb pályázatok benyújtására. 

Már volt egy egyeztetés, elsősorban a TOP-os pályázatok tekintetében, Fülöpnek arányosan 

kb. 80-100 MFt keretre van esélye. Ebben két dolgot mindenképpen szeretnék, az egyik az 

óvoda felújítás a másik pedig a belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása. 



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

szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

4 (I.21.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy 

1./  a Hajdúsági – Nyírségi térség gazdasági növekedésének serkentése, a 

foglalkoztatottság javítása, a terület vonzóbbá tétele a befektetők számára, a térség 

gazdasági – társadalmi helyzetének fejlesztése, mely cél érdekében tagok – 

figyelemmel - 272/2014. (XI.05.) Korm. Rendelet rendelkezéseire – együtt 

kívánnak működni egymással, a pályázatokkal kapcsolatos tevékenységük 

összehangolása, illetőleg az elnyert projektek megvalósítása érdekében  az alábbi 

feltételekkel gazdasági társaságot alapít nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

cégformában, Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság elnevezéssel.  

2./  A. Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság  létesítő okiratát – Társasági Szerződést -  a Képviselő-testület határozat  

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

3./  Jóváhagyja,  hogy a társaság megalapításához és kezdeti működéséhez 

Fülöp Község Önkormányzata részéről 230.000.- Ft készpénzt törzsbetétként 

biztosítja. A törzsbetét összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 

biztosítja. 

4./ Ezen határozat elfogadásával egy időben a 122/2015. (XII.30.) KT. sz. 

határozat hatályát veszti. 

5./  Felkéri a polgármestert a Társaság alapításához szükséges dokumentumok 

aláírására, továbbá arra, hogy gondoskodjon törzsbetét önkormányzatra eső rész 

rendelkezésre bocsájtásáról. 

6./  Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Nyíradony, mint székhely 

település önkormányzat polgármesterét értesítse a döntésről. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

Megjegyzés: a társulási megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, az ülést bezárja, munkáját zárt ülésen 

folytatja. 
 

 

k.m.f. 

 

 

Hutóczki Péter                                         Kissné Terdik Erzsébet 

polgármester                                                                                                                  aljegyző 


