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JEGYZŐKÖNYV
Készült:
A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat
Művelődési Házában 2016. február 4-én de. 8.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1. Hutóczki Péter polgármester,
2. Mikáczó László Ferenc alpolgármester,
3. Bugyáné Szász Erzsébet képviselő,
4. Földháti István képviselő,
5. Furó Tiborné képviselő,
6. Hutóczki Imre képviselő,
7. Sándor László képviselő,
8. Dr. Csősz Péter jegyző,
9. Kissné Terdik Erzsébet aljegyző,
10. Kozma Ferencné óvodavezető
Igazoltan távol: Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, polgármester asszonyt, óvoda
vezető asszonyt, az önkormányzat aljegyzőjét. Megkülönböztetett figyelemmel köszönti Dr.
Csősz Pétert, a Nyírábrányi Közös Önkormányzat Hivatal, így egyben Fülöp Község
jegyzőjét, akinek gratulál kinevezéséhez. Be szeretném mutatni röviden településünket és az
önkormányzatot: A településen 1762 fő lakos él, lehetőségek, munkahelyek tekintetében
szegény település, nincs vasút, ipar, nincs jó termőképességű föld, de az itt élő emberek mégis
gazdaggá teszik szorgalmukkal, igen dolgosak. A Képviselő-testület az országos képtől eltér
1990-2010 között polgármester asszony vezette, amelyből 2006-2010 között olyan
körülmények között dolgozott, hogy nagyban hozzásegítette ahhoz a döntéséhez, hogy ne
induljon a választáson. 2010-ben ugyanebben a felállásban, mindenki függetlenként nyerte a
választást. 2014-ben ugyanezen testület nyert, egy változás volt: a korábban külsős
alpolgármestert megválasztották képviselőnek, a kieső társunk jelenleg bizottsági tag.
Bemutatja a Képviselő-testület tagjait név szerint: Mikáczó László Ferenc alpolgármester,
könyvtáros, agármérnök, ezt a tudását kamatoztatva a mezőgazdasági startprogram működése
során. Földháti István nyugalmazott rendőr, állandó szakácsunk. Sándor László mezőőr, de az
önkormányzati munka sok más területén is dolgozik, Hutóczki Imre a tanyagondnok, nagy
szükség van a munkájára, Furó Tiborné iskolatitkárként dolgozott sokáig, most már
nyugdíjas. Bugyáné Szász Erzsébet, aki mint már említettem 20 évig volt a község
polgármestere és még most is segíti a munkát. Én nagyon büszke vagyok erre a testületre, azt
szoktam mondani, senkinek ne legyen rosszabb testülete, amellyel együtt kell dolgoznia.
Kozma Ferencné, az óvodavezető, az óvoda az egyetlen intézménye az önkormányzatnak.
Végül ezzel a jelképes ajándékkal szeretnénk köszönteni új megbízatásában, jó munkát és jó
egészséget kívánunk hozzá.
Dr. Csősz Péter jegyző:
Tisztelettel köszöntök mindenkit, nagyon köszönöm a szívélyes fogadtatást. Először röviden
magamról: Debrecen születtem, laktam és lakom jelenleg is. Iskoláimat is ebben a városban
végeztem. Feleségem Szabolcsi Nóra, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinetjében Rácz Róbert kormánymegbízott úr munkáját segíti. Ő
Nyíregyházán született, jelenleg első gyermekünket várja. Szakmai munkámat tekintve

legutóbb a Bökönyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője voltam, Érpatak településsel
alkotnak közös hivatalt. Bökönyben nagyon szerettem dolgozni, ott 3264 fő él, Érpatakon
1789 fő. Polgármester úr úgy fogalmazott, hogy a KÖH az egy kényszerházasság, ha ez így
van, akkor Bököny-Érpatak esete még inkább kényszerházasság, mert nem önkéntesen jött
létre, hanem kormányhivatali kijelölés útján. Végül az érpataki helyzet miatt úgy döntöttem,
hogy nem folytatom azon a helyen a munkámat. 2014. novemberében kerültem Bökönybe,
akkor hosszú időre terveztem, de a kormányhivatali döntés megpecsételte elképzeléseimet.
Előtte 6 hónapot Balmazújvároson voltam jegyző, itt láttam bele először ennek a munkának
területeibe. Igyekszem munkámat mindenki megelégedésére végezni, bármilyen ügyben,
problémával lehet hozzám fordulni. Nagyon szépen köszönöm az ajándékot.
Hutóczki Péter polgármester:
Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirend:
1.) A betelepítési kvótával szembeni kiállás az önkormányzat részéről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) Pályázat „Büszkeségpont” létrehozására
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Javasolt napirend:
1.) A betelepítési kvótával szembeni kiállás az önkormányzat részéről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) Pályázat „Büszkeségpont” létrehozására
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3.) GYÜMÖLCSÉSZ megállapodáshoz történő csatlakozás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4.) Helyi Földtulajdonosi Egyesület bérleti díja
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
5.) KÜLÖNFÉLÉK
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban
határozza meg:
1.) A betelepítési kvótával szembeni kiállás az önkormányzat részéről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) Pályázat „Büszkeségpont” létrehozására
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3.) GYÜMÖLCSÉSZ megállapodáshoz történő csatlakozás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4.) Helyi Földtulajdonosi Egyesület bérleti díja
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
5.) KÜLÖNFÉLÉK

Napirendek tárgyalása:

1.) A betelepítési kvótával szembeni kiállás az önkormányzat
részéről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Ismerteti röviden előterjesztést, melynek megtárgyalására Országgyűlési Képviselő Úr kérte
fel a kerületéhez tartozó Képviselő-testületeket. A megkeresésben az alábbi tájékoztatás
szerepel: mindenki előtt ismert, hogy 2015-ben másfélmillió bevándorló lépett be illegálisan
Európába. Ez a folyamat azóta is zajlik. Tőlünk délre a magyar határoknál, Horvátországon
és Szlovénián keresztül ma is naponta ezrek lépnek be illegálisan az Európai Unió területére.
Mindez komoly biztonsági kockázatot jelent. Növeli a terrorizmus és a bűnözés kockázatát.
Minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje az embereket.
Amikor ennyi ember ellenőrizetlenül áramlik be az Európai Unióba, a védelem egyre
nehezebb lesz. A terrorizmus napi problémává vált Európában. Magyarország számára első a
magyar emberek biztonsága, ezért minden eszközre szükség van, hogy meg tudjuk védeni az
ország határait, a magyar embereket, a magyar családokat.
A kötelező betelepítési kvóta veszélye nem múlt el: Németország, Ausztria és a Benelux
államok kormányai 45 ezer embert akarnak visszaküldeni Magyarországra. Továbbra is
szükség van a kötelező betelepítési kvóta elleni határozott fellépésre, és ehhez
nélkülözhetetlen a magyar polgárok támogatása. Köszönjük annak az 1 millió 800 ezer
embernek, aki aláírásával kinyilvánította tiltakozását a kötelező betelepítési kvóta ellen!
Saját véleményem is az, hogy mindenképen támogatni kell a Kormány szándékait az üggyel
kapcsolatban országunk védelme érdekében.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2016. (II. 04.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzata úgy határozott, hogy elutasítja a kötelező
betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen.
Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
A Képviselő-testület kéri a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel
akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező
betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Országgyűlési Képviselőt
értesítse.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: azonnal

2.) Pályázat „Büszkeségpont” létrehozására
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy lehetőség nyílna az önkormányzat tulajdonában lévő
épületen vagy ingatlanon emlékhely létrehozására. A Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Magyarország Kormányának az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozata keretében és az
1956-os Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett az antikommunista forradalmat és
a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító
úgynevezett "Büszkeségpontok" kialakítására. A pályázat benyújtására az önkormányzat is
jogosult.
A pályázattal támogatható minden olyan "Büszkeségpontot" létrehozó tevékenység, amely a
pályázat tematikáját érintve kapcsolódik annak céljaihoz:
- meglévő emlékművek felújítása;
- új emlékművek állítása,
- meglévő emléktáblák renoválása, tisztítása, helyreállítása;
- az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi hőseinek emléket állító új emléktáblák
készítése és elhelyezése;
- emlékszobák, kiállítások létrehozása,
A "Büszkeségpontok" kialakítására elnyerhető támogatás összege új emléktábla elhelyezésére
500 000 forint, amely vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában. A beadási
határidő folyamatos.
A CéF „Centrum és Fejlődés” Üzletviteli és Szolgáltató Kft-től kértem ajánlatot a pályázat
benyújtására, amely a határozati javaslatban foglaltak szerint vállalná a pályázat megírását és
menedzselését.
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
Hol lenne elhelyezve?
Hutóczki Péter polgármester:
A Művelődési Ház falán javasolnám.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2016. (II. 04.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testület úgy határozott, hogy
1./
benyújtja az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a
kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak
emléket állító „Büszkeségpontok” létrehozására kiírt KKETTKK – 56P – 02 jelű
pályázatot 1.200.000.-Ft + áfa összeg erejéig.
2./
A „Büszkeségpont” létrehozására támogatás elnyerése esetén jóváhagyja
az önkormányzat tulajdonát képező Művelődési Ház (4266 Fülöp, Arany J. u. 21.
sz.) ingatlan területét.

3./
A pályázat elkészítésére megbízza a CéF „Centrum és Fejlődés”
Üzletviteli és Szolgáltató Kft-t (4026. Debrecen Csap u. 43. sz. képviselője:
Csengeriné Fark Beáta). A pályázat írási díjat 100.000.-Ft összegben hagyja jóvá,
melyet az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosít.
4./

Felkéri a polgármestert, hogy pályázatot a kiírás szerint nyújtsa be.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2016. február 29.

3.) GYÜMÖLCSÉSZ megállapodáshoz történő csatlakozás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Az önkormányzathoz e-mail-ben érkezett egy tájékoztatás, a NöDiK-től – Növényi Diverzitás
Központ -, amely szervezet Tápiószelén működik. Elindítottak egy „Gyümölcsész”
programot, melyben rész lehet venni őshonos gyümölcsfajták termesztésében. Jelentkezés
alapján történik és a megállapodásban foglalt feltételek elfogadása a kikötés. Be lehet vonni a
programba közösségi rendeltetésű területeket, oktatási intézmények és egyházi tulajdonú
kerteket. A NöDiK biztosítaná a gyümölcsfa csemetét, a jelentkezéshez tulajdoni lap és
térképmásolat szükséges. Az érintett kertnek be kell lennie kerítve. Vállalni kell a csemeték
szállítását, 1 fő képzésen való részvételét, illetve bemutató tartását a megvalósítás helyszínén.
A volt iskolai gyakorlókertet és a református imaház kertjét szeretném javasolni
gyümölcsfákkal beültetni. A gyakorlókert az önkormányzat tulajdona, a református lelkész
úrral pedig előzetesen egyeztettünk és szívesen rendelkezésre bocsátja, mert az egyház nem
szeretné más célra használni.
Furó Tiborné képviselő:
Meg van határozva, hogy mennyi támogatást lehet igényelni?
Hutczki Péter polgármester:
Pénzbeli támogatást nem nyújtanak, csak a csemetéket biztosítják és a képzés lehetőségét.
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Így legalább megoldódna a gyakorló kert problémája, ha az iskola nem használja, legalább
értelmes dologra lenne hasznosítva.
Hutóczki Péter polgármester:
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2016. (II. 04.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testület úgy határozott, hogy
1./
jelentkezik a Növényi Diverzitás Központ (2766 Tápiószele, Külsőmező
15. ) – NöDiK – által kezdeményezett együttműködésre „A táji adottságokhoz

alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett
megőrzését biztosító kert” létrehozásában való részvételre.

gyümölcsfajták

2./
vállalja a jelentkezéssel és a program megvalósításával járó költségek
viselését, melyet az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosít
3./
vállalja évente 1 fő 2 alkalommal történő képzésen való részvételét és 1
alkalommal bemutató szervezését a megvalósítás helyszínén
4./
megvalósítás helyszínéül a Fülöp Petőfi u. található iskolai gyakorló kert
ingatlant és megállapodás szerint a református imaház kertjét jelöli.
5./
felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztató szerinti jelentkezést tegye meg
a NöDiK felé.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2016. március 15.

4.) Helyi Földtulajdonosi Egyesület bérleti díja
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Földtulajdonosi Közösség számára a
vadászbál céljára történő használatát a Művelődési Háznak térítésmentesen biztosítsuk. A
Közösséget a település földtulajdonosai alkotják. A kölcsönös együttműködés megvan, ők is
segítenek, ha önkormányzati rendezvényre kerül sor.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2016. (II. 04.) KT. sz. határozata
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat a Fülöpi Földtulajdonosok Közösségének a 2016. január 30-án
rendezett báljukra a Művelődési Házat térítésmentesen biztosítja, a bérleti díj
megfizetésétől eltekint.
Felkéri a polgármestert, hogy a Földtulajdonosi Közösség vezetőjét a döntésről
értesítse.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2016. február 15.

5.) KÜLÖNFÉLÉK
Hutóczki Péter polgármester:
Korábban egyeztetettünk a február 6-ra tervezett jótékonysági délutánról. A meghívókat
elküldtem a szomszédos polgármester társaknak és a különböző szervezeteknek, akikkel
kapcsolatban állunk. Nagyon kellemes csalódás, megható hozzáállást tapasztaltam a
megkeresések alapján. Már most többen jelezték támogatási szándékukat, a teljesesség igénye
nélkül: vámospércsi járó beteg intézet dolgozói villanybojlert, nyíradonyi családsegítősök
színes tv-t, határrendészeti dolgozók hűtőszekrényt, továbbá vérnyomásmérőt, mikrohullámú
sütőt, gáztűzhelyt is ajánlottak már fel. Az a kérdésem a Képviselő-testület felé, hogy a
Képviselő-testület vegyen-e közösen valamit, illetve legyen-e vendéglátás a műsorok végén?
A megjelentek, vendégek, fellépők részére a Katika munkatársai felajánlották, hogy sütnek
süteményeket. Én személy szerint javaslok egy szerény vendéglátást a végén az érintett család
és a meghívást elfogadó vendégek részére.
Földháti István képviselő:
Igaz, hogy korábban én javasoltam, hogy elsősorban tárgyiasult formában lenne hatékonyabb
a segítség, hiszen még a beszerzés is problémás lehet, de most felmerült bennem, hogy nem
lesz-e visszás, hogy olyan mintha a támogatást elvennénk a családtól azzal, hogy az
önkormányzat átvállalja a vásárlásokat. Kérdezi jegyző urat, nincs-e ennek jogi akadálya?
Dr. Csősz Péter jegyző:
Véleményem szerint nincs, mert ez nem egy jogszabály alapján járó jogosultsággal
megszerzett járandóság, hanem az emberek önkéntes alapon történő segítségnyújtása. A
kérdés számára, hogy elfogadja-e a felajánlott segítséget – akár pénz, akár tárgyak formájában
– vagy sem.
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
Javasolnám a család számára fürdőszoba problémájának megoldására, hogy
mozgáskorlátoztak részére járó 300.000.- Ft-os támogatást is próbálják igénybe venni.
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Hutóczki Péter polgármester:
Nagyon óvatosan kell bánni az ilyen helyzetben lévő emberekkel, hiszen állapotuknál fogva
érthetően sokkal érzékenyebbek, mint mások, és ezt tiszteletben kell tartani. Volt már a
készülődés során, hogy azért telefonált, hogy ő már ezt az egészet nem szeretné, mert sok
bántást kapott érte. De sikerült megnyugtatni, hogy ne foglalkozzon vele, hanem az elérni
akart cél mozgassa.
Furó Tiborné képviselő:
Én azt javaslom, hogy a Képviselő-testület külön is valamilyen tárgyiasult formában nyújtson
segítséget, vegyen valamit közösen.
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Én már bent a hivatalban odaadtam, amit szántam a gáztűzhely vásárlásához.
Sándor László képviselő:
Én is a tűzhely vásárláshoz csatlakoztam.

Hutóczki Imre képviselő:
A vendéglátásról az a véleményem, hogy akik megtisztelik a rendezvényt és segítséget
nyújtanak egy szerény vendéglátással mi is tiszteljük meg őket.
Földháti István képviselő:
Szerintem egytálétel lenne a legcélszerűbb, pl. töltött káposzta és azt el is tudjuk készíteni.
Hutóczki Imre képviselő:
Lehetne hidegtálat rendelni, vagy pörköltet tésztával.
Földháti István képviselő:
Én vállalom a bevásárlást és az elkészítést is, ha kapok hozzá segítséget.
Hutóczki Imre képviselő:
Ha van, aki elkészíti, akkor jó a káposzta is.
Hutóczki Péter polgármester:
Ha nincs más javaslat és vállalkozó személy, aki elkészíti, akkor a töltött káposzta marad.
Szeretném még tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy meghívó érkezett Nyíradony Város
Báljára 2016. február 13-ra, 7.500.-Ft lesz a belépő. Kérlek benneteket, hogy hétfőig
jelezették, aki részt szeretne venni, mert addig van a jelentkezési határidő a részvételi
szándékról.
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, az ülést bezárja.
k.m.f.
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