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FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017.  február 15-én  12,00 órakor 

TARTOTT  SOROS NYÍLT  ÜLÉSÉRŐL 
 

 

Hozott  rendeletek:     
1/2017.  (II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet a Fülöp Helyi építési előírásairól szóló 13/2006. 

(IX. 18.) KT. sz. rendelet módosításáról 

3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról 

4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet a Fülöp község közigazgatási területén működő 

egészségügyi alapellátást nyújtók ellátási körzeteinek megállapításáról szóló 10/2016. 

(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet a temetők és a temetkezés helyi szabályozásáról 

3/2002. (III.26.) KT. sz. rendelet módosításáról 

 

Hozott határozatok:      
17/2017. (II.15.) KT. sz. határozat:  Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

18/2017. (II.15.) KT. sz. határozat:  Az önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 

19/2017. (II.15.) KT. sz. határozat: Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve 

20/2017. (II.15.) KT. sz. határozat: Az óvoda 2017. évi zárva tartásáról és az óvodai 

beiratkozás rendjéről döntés 

21/2017. (II.15.) KT. sz. határozat:  2017. évi közművelődési terv, 2016.évi beszámoló 

22/2017. (II.15.) KT. sz. határozat:  A polgármester szabadságának megállapítása és 

szabadságolási terve 

23/2017. (II.15.) KT. sz. határozat: Az önkormányzat belső ellenőrzésre megbízás 

24/2017. (II.15.) KT. sz. határozat: Temetők kegyeleti megállapodások felülvizsgálata 

25/2017. (II.15.) KT. sz. határozat: Nyírábrányi KÖH 2017. évi költségvetése 

26/2017. (II.15.) KT. sz. határozat: Óvodavezető pótlék megállapítása 

27/2017. (II.15.) KT. sz. határozat: Piros Mályva Népdalkör fellépő ruha vásárlása 

28/2017. (II.15.) KT. sz. határozat: Mazsorett táncoktatás támogatása 

  



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2017. február 15-én 12,00 órakor megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester, 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester, 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

Hutóczki Imre képviselő 

Földháti István képviselő, 

Sándor László képviselő 

Tanácskozási joggal: 

            Dr. Csősz Péter jegyző 

            Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

            Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló 

            Szabó Gyuláné költségvetési előadó 

            Kozma Ferencné óvodavezető 

             

Igazoltan távol: Furó Tiborné képviselő, Czigle Attila bizottsági tag 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, óvodavezető asszonyt, jegyző 

urat, aljegyző asszonyt. Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.  
 

Meghívó szerinti napirend:         

1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 

bemutatása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Az óvoda 2017. évi zárva tartásáról és az óvodai beiratkozás rendjéről döntés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Tájékoztató a 2016. évi közművelődési tevékenységről és a 2017. évi 

közművelődési terv megtárgyalása.  

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. A település rendezési tervének, helyi építési szabályzatáról szóló rendelet 

felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. Polgármester 2017. évi szabadságterv jóváhagyása 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

9. Az önkormányzat 2017. évi belsőellenőrzési feladatának ellátására megbízás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



11. Fülöp község közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtók 

ellátási körzeteinek megállapításáról szóló 10/2016/(V.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

12. A temetők és a temetkezés helyi szabályozásáról 3/2002. (III.26.) KT. sz. rendelet 

módosítása 

Előterjesztés: Hutóczki Péter polgármester 

13. Nyírábrányi Közös Önkormányzat Hivatal 2017. évi költségvetése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter 

14. KÜLÖNFÉLÉK 

  

Javasolt napirend: 

1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 

bemutatása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Az óvoda 2017. évi zárva tartásáról és az óvodai beiratkozás rendjéről döntés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Tájékoztató a 2016. évi közművelődési tevékenységről és a 2017. évi 

közművelődési terv megtárgyalása.  

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. A település rendezési tervének, helyi építési szabályzatáról szóló rendelet 

felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. Polgármester 2017. évi szabadságterv jóváhagyása 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

9. Az önkormányzat 2017. évi belsőellenőrzési feladatának ellátására megbízás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. Fülöp község közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtók 

ellátási körzeteinek megállapításáról szóló 10/2016/(V.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

12. A temetők és a temetkezés helyi szabályozásáról 3/2002. (III.26.) KT. sz. rendelet 

módosítása 

Előterjesztés: Hutóczki Péter polgármester 

13. Nyírábrányi Közös Önkormányzat Hivatal 2017. évi költségvetése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter 

14. KÜLÖNFÉLÉK 

      Előterjesztő: Hutóczki Péter 

 



Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

 

1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 

bemutatása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Az óvoda 2017. évi zárva tartásáról és az óvodai beiratkozás rendjéről döntés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Tájékoztató a 2016. évi közművelődési tevékenységről és a 2017. évi 

közművelődési terv megtárgyalása.  

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. A település rendezési tervének, helyi építési szabályzatáról szóló rendelet 

felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. Polgármester 2017. évi szabadságterv jóváhagyása 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

9. Az önkormányzat 2017. évi belsőellenőrzési feladatának ellátására megbízás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. Fülöp község közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtók 

ellátási körzeteinek megállapításáról szóló 10/2016/(V.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

12. A temetők és a temetkezés helyi szabályozásáról 3/2002. (III.26.) KT. sz. rendelet 

módosítása 

Előterjesztés: Hutóczki Péter polgármester 

13. Nyírábrányi Közös Önkormányzat Hivatal 2017. évi költségvetése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter 

14. KÜLÖNFÉLÉK 

 Előterjesztő: Hutóczki Péter 

 

 

 

 

 

 

 



Napirendek tárgyalása: 

 

1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 
                  Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

                  Előterjesztés: írásban 
 

Hutóczki Péter polgármester: 

A polgármesteri jelentés és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

szintén kiküldésre került. Amennyiben nincs kérdés a napirenddel kapcsolatosan, kérem 

szavazzon a testület. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2017. (II. 15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Felelős:     ----- 

Határidő:   ------   

 

 

2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettség bemutatása 
     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

                 Előterjesztés: írásban 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ezen napirend meg kell előzze a 2017. évi költségvetés elfogadását,  Áht. alapján a helyi 

önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell 

megállapítania a jogszabályban meghatározott alapján a saját bevételeket és az esetleges 

adósságot keletkeztető ügyletek összegét. Ilyen ügyeletet jelenleg nem tervezünk 2017. évre. 

Ha nincs kérdés vagy hozzászólás, kérem szavazzunk. A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

18/2017. (II. 15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöp Község 

Önkormányzatának 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben 

meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét, valamint az 

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek 2017. költségvetési évet követő három évre várható 

összegét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal állapítja meg.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 



 

 

 

(ezer Ft)

2018 2019 2020                      

I.

Helyi adóból és települési adóból származó 

bevétel 12 130 12 246 12 320

   Építményadó 0 0 0

   Épület után fizetett idegenforgalmi adó 0 0 0

   Magánszemélyek kommunális adója 2 510 2 520 2 530

   Telekadó 0 0 0

   Iparűzési adó 6 520 6 526 6 540

  Gépjárműadó 3 100 3 200 3 250

  Talajterhelési díj

  Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó

II.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 

megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel 1 900 1 940 1 980

III. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 0 0 0

IV.

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, 

részesedés, vállalat értékesítéséből  vagy 

privatizációbólszármazó bevétel 0 0 0

V. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 622 624 626

VI.

Kezesség-, illetve garanciavállalással 

kapcsolatos megtérülés 0 0 0

Saját bevétel összesen 14 652 14 810 14 926

Saját bevételek 50%-a 7 326 7 405 7 463

(ezer Ft)

A kezességvállalás 

kedvezményezettj

e

lejárata 2018 2019 2020

0 0 0

Fülöp, 2017.02.10

1. számú  melléklet a 18/2017. önkormányzati határozathoz

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 

(XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján 

Saját bevétel megnevezése *

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló  2011. évi CXCIV. törvény szerinti 

saját bevételek várható összege 2018-2020 évekre                                                                                                                                                                       

Fülöp Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő, 

valamint garancia-  és kezességvállalásból eredő köteleztettségei

várható összege 2018-2020 években

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. §  (1) bekezdése alapján 

Adósságot keletkeztető ügylet,  garancia és 

kezességvállalásból eredő köteleztettség 

megnevezése **

Nincs



3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 

megtárgyalása 
                      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

                  Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló asszonyt és Szabó Gyuláné pénzügyes 

kollégát.  

Az előterjesztés megküldésre került, kérem a könyvvizsgálót és  pénzügyes kollégát, hogy 

tegyék meg kiegészítésüket, észrevételeiket, amennyiben van, illetve a képviselőket kérem 

tegyék fel kérdéseiket. 

 

Szabó Gyuláné: 

Volt pár változás az előterjesztésben, ami javításra került, és ezért újra kiosztásra került. 

 

Nemesné Sőrés Erzsébet: 

Véleményem szerint Fülöp Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-

tervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma 

összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem merült fel olyan lényeges információ, 

amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat 

megítélése szerint a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas. A költségvetés felhalmozási 

feladatainak tervezése optimista költségvetést tükröz, aminek a teljesíthetősége érdekében 

mindenképpen keresni kell a külső, elsősorban pályázati forrásokat. A működési hiányt sajnos 

több elem teszi ki: érthetetlen módon a szociális kiadásokra 4 MFt-al kaptunk kevesebbet, 

mint 2016-ban, illetve az óvodánál is jelentkezik működési hiány, illetve meg kell említeni a 

garantált bér jelentős mértékű emelését, aminek talán valamilyen formában lesz plusz 

finanszírozás. Éppen ezért a hiányok miatt, amit most csak a 2016. évi maradvány terhére 

lehetett tervezni, néhány előirányzat már eleve zárolásra került, és majd a költségvetés 

helyzete fogja megmutatni a felhasználást. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Valóban keresni kell mind a fejlesztési kiadásokra, mind a működési hiányra a lehetséges 

forrásokat. A rendezési tervet kötelező felülvizsgálni, egyelőre azonban nem látszik, hogy 

külső forrás bevonására lesz lehetőség. A garantált bér miatti növekmény mérséklésére már 

látszik az esély, mert kormányhatározatban már elkülönítésre kerültek források, csak mértéke 

még nem ismeretes. A maradvány összegében pedig vannak feladattal terhelt tételek is, így 

azok a hiány finanszírozására nem szolgálhatnak. Ezért van javasolva bizonyos juttatások 

előirányzatának zárolása. A rendezvényekre betervezett költségeket is csökkenteni kell, ha 

nem sikerül pályázati forrásokat megnyerni. 

 

Mikáczó László Ferenc: 

Átnézve az előterjesztést és mellékleteit meg vagyok elégedve könyvvizsgáló asszony 

munkájával, részletes, érthető, nyugodtan javaslom elfogadásra a költségvetési rendeletet. 

 

Kozma Ferencné:  

Többlet kiadások vannak most az óvoda miatt, kívánom valósuljon meg a költségvetés, így 

ahogy van. 

 

 



Bugyáné Szász Erzsébet:  

Szerencsénk van, hogy volt tartalékunk. Jónak tartom a költségvetést, elfogadásra javaslom én 

is. 

 

Földháti István: 

Milyen kintlévőségek vannak, amit nem szedtünk be és mit tettünk a végrehajtás érdekében? 

 

Szabó Gyuláné: 

Adóhátralékok vannak még kint, de folyamatosan beszedésre kerülnek, ezáltal csökkennek, 

felszólításokat küldjük, szépen fizetgetik. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az adó hátralékok csökkentek, az adós kolléganő aktívan dolgozik, letiltatja a fizetni valókat. 

Jó hogy van tartalékunk, ha nem társulásban látnánk el a különböző feladatokat, még több 

kiadásunk lenne. Változatlanul ragaszkodni fogok hozzá hogy takarékoskodjunk. 

 

Nemesné Sőrés Erzsébet: 

Csak még annyi kiegészítést szeretnék mondani, hogy ez a költségvetés egy szép 

költségvetés. Jónak tartom a társadalmi szervezetekre, rendezvényekre elkülönített pénzeket, 

illetve a dolgozók tisztességes bérét is jónak találom, látszik a dolgozók megbecsülése és ez a 

Képviselő-testület érdeme. 

Arra azonban figyelni kell, hogy a közfoglalkoztatásban nem a bevétel növelése a központi 

cél és elvárás. Szerencsére Fülöpön ebből a bevételből szintén a programokra – település 

igényeit is figyelembe véve – visszafordításra kerültek a megtakarítások, ami egyben elvárás 

is. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen 

szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2017.  (II. 15.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 

A rendelet Fülöp Község Önkormányzat, valamint az általa irányított Fülöpi Óvoda 2017. évi 

költségvetését tartalmazza.  

  



Az önkormányzat és az óvoda összevont bevételei és kiadásai 

2. § 

(1) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)  az 

önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetését: 

                      250.527 ezer Ft költségvetési bevétellel                         

  340.836 ezer Ft költségvetési kiadással 

   -90.309 ezer Ft költségvetési egyenleggel, hiánnyal    

                        95.029 ezer Ft finanszírozási bevétellel, 

           4.720 ezer Ft finanszírozási kiadással 

                             345.556 ezer Ft bevételi, kiadási főösszeggel állapítja meg. 

   

(2) A költségvetési hiány összegéből 37.226 ezer forint a működési, 53.083 ezer forint a 

felhalmozási hiány. 

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási hiányt belső forrásból kívánja 

finanszírozni, amelynek érdekében e célra 90.309 ezer forint előző évi maradvány 

igénybevételét rendeli el. 

(4) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a finanszírozási kiadások 4.720 ezer forint 

összegét, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését tartalmazza, a 

finanszírozási bevételek között megjelenő előző évi maradvány igénybevétele 

finanszírozza. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a finanszírozási bevételekben 

összesen 95.029 ezer forint költségvetési maradvány igénybevétel szerepel. 

 

3. § 

 

(1) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt 

előirányzatonként a rendelet 1. a) számú melléklete alapján hagyja jóvá. 

(2) A bevételek összegéből 243.731 ezer forint a működési költségvetési bevételek, és 6.796 

forint a felhalmozási költségvetési bevételek összege.  

(3) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadásokat kiemelt 

előirányzatonként a rendelet 1.b) számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

(4) A kiadások összegéből 280.957 ezer forint a működési költségvetési kiadások, és 59.879 

ezer forint a felhalmozási költségvetési kiadások összege. 

(5) Az önkormányzat és intézménye összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1.c) számú 

melléklete tartalmazza. 

 

Az Önkormányzat költségvetése  

4. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők 

szerint állapítja meg: 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését a rendelet 2. számú mellékletei 

szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 2/a. számú melléklet, a 

kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 2/b. számú melléklet, a bevételek és kiadások 

költségvetési mérlegét a 2/c. számú melléklet tartalmazza. 

(2) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait beruházásonként és felújításonként a 

rendelet 2/d. számú melléklete tartalmazza. 



(3) Az önkormányzat a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját 

bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési 

kötelezettség megállapításához a 2/e. számú melléklet tartalmazza.  

(4) A Képviselő-testület a Gst. 3.§ (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet 2016. évben 

nem tervez, és megállapítja, hogy Fülöp Község Önkormányzatának ilyen ügyletből 

fennálló kötelezettsége nincs.      

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokra, 

projektekre  vonatkozóan nincs támogatói döntés, ezért a költségvetési rendelet nem 

tartalmazza ezeket. 

(6) A Képviselő-testület 4.677 ezer forint összegben céltartalékot állapít meg az alábbi 

célokra: 

a) a dolgozók jutalmazására 2.816 ezer forintot, amely a munkáltató által 

fizetendő járulékokat is tartalmazza, 

b) 1.861 ezer forint a TRV Zrt. által fizetendő viziközmű bérleti díj 

Vízgazdálkodási Alapba történő elkülönítésére. 

(7) A Képviselő-testület 100 ezer forint általános tartalékot állapít meg. 

 

A Fülöpi Óvoda költségvetése 

5. § 

(1) A Képviselő-testület a Fülöpi Óvoda költségvetését a rendelet 3. számú mellékletei 

szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 3/a. számú melléklet, a 

kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 3/b. számú melléklet, a bevételek és kiadások 

költségvetési mérlegét a 3/c. számú melléklet tartalmazza. 

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

6. § 

 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a jogszabályokban, 

és az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell 

működni és gazdálkodni.  

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor hajthatók végre, ha 

finanszírozásukra a fedezet rendelkezésre áll.  

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 

polgármester gondoskodik képviselő-testületi döntés alapján. 

(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv szabadon használhatja fel a 

jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többlet költségvetési bevételét az éves 

költségvetésben meghatározott célokra. 

(6) Az önkormányzatnál keletkező többletbevétel felhasználásáról a képviselő-testület dönt. 

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-

testület gyakorolja. 

(8) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 

dolgozói számára évi 100 ezer forint kedvezményes adózású pénzjuttatást, havi 1 ezer 

forint bankszámla költség hozzájárulást és évi egyszeri alkalommal 12.700 csekély 

összegű ajándékot biztosít. Az e célokra a személyi juttatások előirányzatában a Fülöpi 

Óvodában betervezett 1.330 ezer forintot, az Önkormányzatnál betervezett 1.622 ezer 

Ft-ot zárolja. A zárolások feloldása Képviselő-testület hatásköre. 

(9) Az általános és  céltartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület gyakorolja. 



(10) A civil szervezetek és egyházak támogatására 2.970 ezer forint összeget állapít meg a 

Képviselő-testület a rendelet 2/f. számú melléklete szerint. 

7. § 

 

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 

következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi 

önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedéseket 

is hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.  

(2) Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, 

egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben 

nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 

 

  Az előirányzatok módosítása 

8. § 

 

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a 

kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig – mely 

esetenként az 500.000.- Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre 

átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosítás jogát fenntartja magának.  
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester az első negyedév 

kivételével negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg 

javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 

31-ig gyakorolható. 

 

A gazdálkodás szabályai 

9. § 

 

(1) A Fülöpi Óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz 

kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások előirányzataival 

rendelkezik. 

(2) A Fülöpi Óvoda feladatai ellátásáról úgy köteles gondoskodni, hogy a biztosítsa a 

költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabad 

pénzeszközöket pénzintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételek 

mellett lekösse. 

(4) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 

1.000E Ft-ban határozza meg. 

 

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

10. § 

 

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 

valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért  az önkormányzat esetében a jegyző, az 

intézmények esetében az intézményvezető felelős. 



Záró és vegyes rendelkezések 

11. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától 

kell alkalmazni. 

 

 

Hutóczki Péter sk.                                    Dr. Csősz Péter sk. 

   polgármester                       jegyző 

 

A rendelet kihirdetve. 

Fülöp, 2017. február 15. 

                                                                                      Dr. Csősz Péter sk. 

                                                                                    jegyző 

    

 

Megjegyzés: A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

5. Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve 
      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

      Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A mellékelt közbeszerzési terv 2017. évre nem tartalmaz tervezett közbeszerzési eljárást mert, 

jelenleg nincs már ismert és támogatói döntéssel, vagy szerződéssel rendelkező konkrét 

beruházás. A későbbiek során amennyiben valamely beruházás esetén közbeszerzési 

kötelezettség áll be, úgy a tervet módosítani szükséges, abban szerepeltetni kell a jogszabály 

által előírt adattartalmat.  

 

Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

19/2017. (II. 15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

Fülöp Község Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervét az 1. 

sz. melléklet szerint.  

Felkéri a Polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a terv 

megjelentetéséről a község honlapján. 

 

Határidő: 2017. február 22. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

Megyjegyzés: A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 



6. Az óvoda 2017. évi zárva tartásáról és az óvodai beiratkozás 

rendjéről döntés 
       Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

       Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Visszatérő feladat az óvoda zárva tartásának meghatározása, óvodavezető asszony szeretné-e 

kiegészíteni az előterjesztést? 

 

Kozma Ferencné óvodavezető: 

Csak azt szeretném kérdezni, hogy az óvoda felújításának idejét lehet-e már tudni.  

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Konkrét időpont még nincs, de természetesen az óvoda zárva tartásának idejére próbáljuk 

szervezni. 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2017. (II. 15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

1.) Az óvoda nyári zárva tartását az alábbiak szerint határozza 

meg: 

Óvodai nevelés  2017. július 1. – 2017. július 31. 

 

Fenti időpontban kerülnek elvégzésre a nyári karbantartások, 

takarítások, valamint a dolgozók szabadság kiadása. 

 

2.) Az óvodába történő beiratkozás rendjét a következőkben 

állapítja meg: 

      2017. április 24-től 2017. április 28-ig 

 

Felelős: Kozma Ferencné intézményvezető 

Határidő: folyamatos 

 

 

7.  Tájékoztató a 2016. évi közművelődési tevékenységről és a 2017. 

évi közművelődési terv megtárgyalása.  
                     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

         Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Jekk Gergő és Török Tamás nem tudnak sajnos az ülésen részt venni. Az előterjesztés 

gyakorlatilag a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a hagyományosan rendezett 

programokat tartalmazza, illetve van néhány új ötlet is benne. Nagyon örülök neki, hogy az 

újítások elsősorban az ifjúságot célozzák meg. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Gondosan összeállított terv, szinte már túl jó, reméljük meg fogjuk tudni valósítani az idén is. 



Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2017. (II. 15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Fülöpi Művelődési Ház (IKSZT) 2016. évi beszámolóját a közművelődési 

tevékenységről és a 2017. évi programtervét elfogadja a határozat mellékelte 

szerinti tartalommal. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: programterv szerint 

 

Megjegyzés: A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

8. A település rendezési tervének, helyi építési szabályzatáról szóló 

rendelet felülvizsgálata 
      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

      Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A  Kormányhivatal felülvizsgálata során több pontban jogszabálysértő rendelkezéseket talált a 

HÉSZ-ről szóló helyi rendeletünkben, szakmai segítségnyújtást tartalmazó levelében 

megjelölte a hibás rendelkezéseket és a kijavítás módját. A hibák nagy része csak a teljes 

felülvizsgálat során, új rendelet elfogadásával orvosolható. Néhány rendelkezést azonban az 

új rendelet elfogadásáig is szükséges hatályon kívül helyezni. Ezért kérem a rendelet-tervezet 

elfogadását, mely a Kormányhivatal szakmai javaslata alapján készült. 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg 

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete 

 

a Fülöp Helyi építési előírásairól szóló 13/2006. (IX. 18.) KT. sz. rendelet módosításáról 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 



1. § 
 

Fülöp község Helyi Építési Előírásairól szóló 13/2006. (XI. 18.) KT. sz. rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

2. § 

 

A Rendelet 6. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

3. § 
 

A Rendelet 10. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

4. § 

 

A Rendelet 17. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

5. § 
 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Hutóczki Péter sk.     Dr. Csősz Péter sk. 

polgármester      jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Fülöp, 2017. február 15. 

       Dr. Csősz Péter sk. 

       jegyző 

 

 

9. Polgármester 2017. évi szabadságterv jóváhagyása 
      Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

      Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának 

ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint 

igénybe venni, az előterjesztés tartalmazza részletesen az adatokat. 

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéshez? 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Az a véleményem, hogy az a szabadság kerüljön kiírásra, amelyet ténylegesen ott is tudsz 

tölteni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen 



szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2017. (II. 15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja: 

 hogy Hutóczki Péter polgármester 2016. évben 87 nap szabadságából 62 

napot vett igénybe, és 25 nap került 2017 évre áthozatalra. A 2017. évi 

szabadságát 64 napban állapítja meg (25 nap 2016. évi áthozat, 25 nap 

2017. évi rendes szabadság, 14 nap pótszabadság)  

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § 

(1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján Hutóczki Péter 

polgármester szabadságának 2017. évre vonatkozó ütemtervét az alábbiak 

szerint jóváhagyja: 

 

február  20-28          7 nap 

március 1- 14   10 nap 

április 10-14         5 nap 

június 6-12         5 nap 

Július 3-10         6 nap  

augusztus  7-20.     10 nap 

szeptember 4-8     5 nap 

október 16-20   5 nap 

november 13-17               5 nap 

december 18.-27              6 nap 

 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

  Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

 

10. Az önkormányzat 2017. évi belsőellenőrzési feladatának 

ellátására megbízás 
      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

      Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A belsőellenőrzés működtetése az előterjesztésben leírtak szerint jogszabályi kötelezettsége az 

önkormányzatnak. Már több éve Reszler György könyvvizsgáló és belső ellenőr végzi ezen 

feladatokat, javaslom továbbra is vele kössünk szerződést. Ha nincs kérdés kérem 

szavazzunk. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2017. (II. 15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

Fülöp Község Önkormányzatának 2017. éves belső ellenőrzési feladataira 

Reszler György (4028 Db., Kardos u. 23. fsz: 3. sz.) alatti 001481 szám alatt 

bejegyzett könyvvizsgálóval köt megbízási szerződést. A megbízott az 

határozati javaslat mellékletét képező szerződéstervezetben foglalt 



ajánlattétel szerint, az abban foglalt díjakon az éves jóváhagyott ellenőrzési 

tervnek megfelelően végezze feladatát. 

Eseti vizsgálat:      40.000.-Ft +áfa/db 

Átfogó vizsgálat:  150.000.-Ft + áfa / db 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést írja alá és a feladat 

elvégzése érdekében működjön együtt a megbízottal. 

 

Határidő: 2017. március 15. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

11.  Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

szóló rendelet 
      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

      Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A jelenlegi hatályos rendelet szerint a képviselők részére a köztisztviselői illetményalap 70%-

ában -27.055.-Ft/hó - került megállapításra a tiszteletdíj 2009. július 1. napjától, mely ez 

időponttól nem változott, a rendelet hatálya nem terjedt ki a bizottság nem önkormányzati 

képviselő tagjára. 

A rendeletalkotására felhatalmazást adó jogszabályok a rendelet megalkotása óta eltelt 

időszakban hatályukat vesztették, helyettük új jogszabályok vannak érvényben, valamint már 

több alkalommal módosításra is került, ezért új rendelet elfogadását javaslom. 

Változások  

 hatálya terjedjen ki a bizottság nem képviselő tagjára 

 költségtérítésről történő rendelkezésre nem ad az Mötv. felhatalmazást, azt a törvény 

szabályozza 

 tiszteletdíj mértékét 27.055.-Ft helyett 38.650.-Ft-ban tartalmazza a rendelet-tervezet 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg 

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

 (1) A települési önkormányzati képviselőt megválasztásuk időpontjától megbízatásuk 

megszűnéséig havonta tiszteletdíj illeti  meg, melynek összege bruttó 38.650.- Ft. 



(2) A bizottság nem képviselő tagjait  havonta bruttó 10.000.,- Ft tiszteletdíj illeti  meg. 

 

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre. 

 

2. §  

 

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja minden hónap 10. napjáig 

átutalásra kerül, melyről a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.  

 

3.  § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Fülöp Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 

10/2003. (VII. 16.) KT. sz.  rendelete és az önkormányzati képviselők költségtérítéséről és 

tiszteletdíjáról  szóló 10/2003. (VII. 16.) KT. sz.  rendelete  módosításáról szóló 14/2009. 

(VI.30.) Kt. sz. rendelete,. 

 

 

Hutóczki Péter sk.     Dr. Csősz Péter sk. 

polgármester      jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

Fülöp, 2017. február 15.    Dr. Csősz Péter sk. 

       jegyző 

 

 

 

12.  Fülöp község közigazgatási területén működő egészségügyi 

alapellátást nyújtók ellátási körzeteinek megállapításáról szóló 

10/2016/(V.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
                  Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

      Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület elfogadta egészségügyi alapellátást nyújtók ellátási körzeteinek 

megállapításáról a 10/2016/(V.27.) önkormányzati rendeletét. 

A rendelettel kapcsolatban a Kormányhivatal szakmai segítségnyújtást adott ki.  A szakmai 

segítségnyújtást az előterjesztés melléklete tartalmazza. Lényege: 

- az ügyeleti ellátás valamennyi formájának (háziorvos, fogorvos, házi gyermekorvos) 

pontosítása, körzetek megállapítása 

- az ügyeleti körzet és a fogorvosi körzet – mint telephely – címet nem kell tartalmazza 

a rendelet 

Fentiek észrevételékkel kapcsolatban a rendelet-tervezet elfogadását kérem. Tájékoztatom a 

tisztelt képviselő-testületet arról, hogy a véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért 

felelős országos módszertani intézet véleményét megkértük, azonban arra még a mai napig 

nem kaptunk választ. Ennek ismeretében kérném elfogadni a rendelet-tervezetet azzal, hogy 



amennyiben az alapellátásért felelős módszertani intézet változtatást javasol véleményében, 

akkor módosításra fog kerülni a most elfogadott rendelet. Amennyiben nincs több kérdés, 

hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, 

döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete 

 

a Fülöp község közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtók ellátási 

körzeteinek megállapításáról szóló 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 

évi CXXIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 4. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény 6.§. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért 

felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

 

A Fülöp község közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtók ellátási 

körzeteinek megállapításáról szóló 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 3.§.-a helyében a következő rendelkezés lép: 

 

„3.§. 

 

Fülöp község közigazgatási területén  területi ellátási kötelezettséggel folytatható háziorvosi 

tevékenység   1 vegyes körzetben, amelyet a település teljes közigazgatási területe alkotja.” 

 

2.§. 

 

A Rendelet 4.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.§. 

 

(1) Az alapellátásokhoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi  ügyeleti ellátás  

tekintetében Fülöp Község Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség, Nyíracsád 

Nagyközség Önkormányzatával, valamint Nyírmártonfalva Községi Önkormányzattal 

kötött megállapodás alapján Fülöp, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyírmártonfalva 

települések közigazgatási területére kiterjedő egy körzetet alkot.” 

 

3.§. 

 

A Rendelet 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6.§. 



 

(2) Fülöp község és Nyírábrány nagyközség közigazgatási területe fogorvosi ügyeleti 

ellátás szempontjából egy körzetet alkot.” 

 

4.§. 

 

(1)  A Rendelet 4.§. (2) bekezdése hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és azt azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

Hutóczki Péter  sk.    Dr. Csősz Péter sk. 

polgármester      jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Fülöp, 2017. február 15. 

       Dr. Csősz Péter sk. 

       jegyző 
 

 

13. A temetők és a temetkezés helyi szabályozásáról 3/2002. (III.26.) 

KT. sz. rendelet módosítása 
     Előterjesztés: Hutóczki Péter polgármester 

     Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület határozatban döntött a ravatalozó épületénél elhelyezett urnafalon 

található urnafülkék megváltási díjáról. Ebben a határozatban döntött arról is, hogy a 

megállapított díjak a vonatkozó jogszabályi megfelelésnek kerüljön a helyi rendeletben is 

szabályozásra. 

A határozatunk végrehajtása és a jogszabályi megfelelés érdekében kérem a rendelet- 

tervezetet elfogadni. 

 

Földháti István képviselő: 

Nem az urnadíjhoz, hanem a temető működtetéssel kapcsolatban szeretném kérdezni, van-e 

megállapodás a temető fenntartására, mert elég sok kritika éri az önkormányzatot a temetővel 

kapcsolatban, pl. hulladék elszállítás, rendezettség kérdésében. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Természetesen van mind két temetőre, mind a nagy temetőre mind a bánházasi temetőre a két 

egyházzal. A ravatalozó az önkormányzaté, a temető az egyházé. Azonban szeretném, ha 

következetesek lennénk. Ha valamit átvállalunk az egyik egyháztól, akkor azt vállaljuk át a 

másik egyháztól, pl. közüzemi díjak tekintetében. 

 

Mikáczó László alpolgármester: 

Vasárnap volt a görög egyháznál testületi ülés és ott köszönetüket fejezték ki az 

önkormányzat felé a tavalyi évben kapott támogatásokért, segítségért. 



Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönöm az önkormányzat nevében is. Egyetértek Pistával, azokban a kérdésekben 

amelyekért az önkormányzat a felelős, sajnos azonban a temető rendjével kapcsolatban sok 

minden az egyház dolga, vagy az lenne. Javaslom, hogy vizsgáljuk felül az egyházakkal 

kötött megállapodásokat. 

 

 

13,10 perckor FURÓ TIBORNÉ képviselő megérkezik az ülésre és bekapcsolódik a 

munkába. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen 

szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

5/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete 

 

a temetők és a temetkezés helyi szabályozásáról 3/2002. (III.26.) KT. sz. rendelet 

módosításáról 
 

 

Fülöp község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § 

(1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2009. (III. 20.) KT.sz. rendelet 2.sz. 

melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

2.§. 

 

 (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és azt azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

Hutóczki Péter sk.     Dr. Csősz Péter sk. 

polgármester      jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Fülöp, 2017. február 15     Dr. Csősz Péter sk. 

       jegyző 

 



1. sz. melléklet a 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez 

 

„2. sz. melléklet a 3/2009. (III.20.) KT. sz. rendelethez” 

 

 

Köztemető temetési hely megváltási díja: 

1.) Gyermeksírhely   1500.-Ft/db 

2.) Felnőtt egyes sírhely   3000.-Ft/db 

3.) Felnőtt kettes sírhely   5000.-Ft/db 

4.) Családi sírhely   7000.-Ft/db 

5.) Sírbolt (alsó-felső építménnyel) 10000.-Ft/db 

6.) Urna sírhely    2000.-Ft/db 

7.) Urna fülke 

a.) 1.– 24. sz. urnafülke (elhelyezkedése: felső 3 sor):     40.000.-Ft 

+ áfa 

b.) 25.-48. sz. urnafülke (elhelyezkedése: alsó 3 sor):      30.000.-Ft 

+ áfa 

8.) Díszsírhely    ingyenes 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2017. (II. 15.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

temetők fenntartására kötött megállapodások a Görög katolikus Egyházzal 

és a Római katolikus Egyházzal kerüljenek felülvizsgálatra. 

Megbízzák Kissné Terdik Erzsébet aljegyzőt, hogy a felülvizsgálatot 

készítse elő. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Hutózki Péter polgármester 

              Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

14.  Nyírábrányi Közös Önkormányzat Hivatal 2017. évi 

költségvetése 
       Előterjesztő:  Hutóczki Péter 

       Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A közös hivatal tekintetében az irányító szervet megillető jogok és kötelezettségek az Áht. 

rendelkezései alapján Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületét illetik 

meg, illetve terhelik. 



A hivatal éves költségvetése Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata (mint 

székhelytelepülés) költségvetésének részét képezi. A megállapodás értelmében Fülöp Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a székhely település költségvetési rendeletének elfogadását 

megelőzően határozatban dönt a közös hivatal költségvetéséről. Ezek alapján kérem a 

határozati javaslat elfogadását. 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg 

nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 
 

25/2017. (II. 15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyírábrányi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését  

 79.756.628.-Ft bevételi főösszeggel  

 79.756.628.-Ft kiadási főösszeggel  

      343.368.-Ft Fülöp Község Önkormányzata hozzájárulással 

a határozat mellékletét képező részletezett kimutatás szerint elfogadja. 

 

A 343.368.-Ft hozzájárulást Fülöp Község Önkormányzata a 2017. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatát – mint 

székhelytelepülést – tájékoztassa a döntésről. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Megjegyzés:  a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

15.  KÜLÖNFÉLÉK 
            Előterjesztő:  Hutóczki Péter 

           Előterjesztés: írásban 

 

a) Óvodavezető vezetői pótlék megállapítása 
 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti röviden az előterjesztést, és kéri, hogy figyelembe véve óvodavezető eddigi 

intézményvezetői munkáját, annak eredményességét, illetve, hogy 2017. január 1-jétől 

növekedett feladat az étkeztetési feladatok átvételével a vezetői pótlék 60%-ban 

177.117,5*0,6 =  106.270.-Ft) történő megállapítását. 

 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg 

nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 



26/2017. (II. 15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kozma 

Ferencné óvodavezető intézményvezetői vezetői pótlékát 2017. január 1. napjától a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65.§. (1) bekezdése és a 8. sz. 

melléklete,  a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2017. évi  XC törvény 

61.§. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 38.§. (3) bekezdés b.) pontjának rendelkezései 

alapján vetítési alap 60%-ban, 101.500 * 1,745 * 0.6 =  106.270.-Ft állapítja meg. 

 

A pótlék emelésének fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a munkáltatói intézkedés végrehajtásáról. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 
 
 

b) Piros Mályva Népdalkör új fellépő öltözet finanszírozásáról 
 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Népdalkör vezetője kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy 9 fő részére új fellépő 

ruhát és cipőt szeretnének vásárolni és ehhez kérnek támogatást. Az új fellépő ruhára a 

szakmai zsűri javaslata szerint is szükség van, az egységes színpadkép érdekében, illetve a 

személyi cserélődések miatt is feltétlenül szükséges. Árajánlatokat szereztek be, mely a 

legkedvezőbb szerint a 9 fővel számolva 360 000 Ft.-ba kerül. Javaslom támogatásukat. 

Amennyiben nincs  kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg 

nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

27/2017. (II. 15.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Piros Mályva Népdalkör részére új fellépő ruha beszerzését vállalja, melyre 

az önkormányzat 2017.évi költségvetésben 360 000 Ft. erejéig fedezetet 

biztosít.  

Felhatalmazza a polgármester a népdalkör vezető tájékoztatására és a 

beszerzés lefolytatására.  

 

Határidő: 2017. március 31. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

   
 

c) Mazsorett oktatás díjának megfizetése tárgyában 
 

Hutóczki Péter polgármester: 

A múlt év decembere óta a Művelődési Házban mazsorett, hipp-hopp és zumba oktatás folyik. 

Az oktatást Gégény Liza egyéni vállalkozó, táncoktató végzi, melyre nagy az érdeklődés. A 

hipp-hopp és a zumba oktatásáért a részvevők az oktatónak fizetnek,  ez az önkormányzatnak 

pénzébe nem kerül. A mazsorettre túlnyomó többségében hátrányos helyzetű gyerekek járnak 



akik és szüleik nem képesek ennek a megfinanszírozására, ugyanakkor a települési 

rendezvényeken a mazsorett csoport szép színfolt lehetne. Javaslom, hogy a 2017 évi 

költségvetésben biztosítsuk a mazsorett oktatás költségét, mely az oktatóval kötött szerződés 

szerint alkalmanként (hetente) 5 000 Ft, melyet az önkormányzat számla ellenében fizessen 

meg az oktatónak, illetve mentesítsük a bérleti díj megfizetése alól. Amennyiben nincs kérdés 

kérem szavazzunk: 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2017. (II. 15.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Művelődési Ház keretein belül a mazsorett oktatáshoz az oktató díját, mely 

hetente 5 000 Ft. a gyermekek helyett átvállalja, azt a 2017 évi 

költségvetésében tervezi és a fedezetet biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármester az oktatóval a szerződés megkötésére és a díj 

kifizetésére. A táncoktatás és torna alkalmaira terembérleti díjat nem kér. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester   

 

Furó Tiborné képviselő: 

Nem voltam még jelen a polgármester szabadságának tárgyalásakor, de szeretném a 

véleményemet elmondani, hogy a polgármester csak azt a szabadságot írja ki, amit ki is vesz, 

hiszen így is nagyon sokat dolgozik munkaidőn kívül is önkormányzati ügyekben. 

 

Kozma Ferencné óvodavezető: 

Csak tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy sajnos továbbra is fennállni látszik a személyi 

feltételek hiánya, Almási Szilvike már szabadságát tölti, a másik óvó nénink még áprilisban 

dolgozni szeretne. Az álláshirdetetésekre sajnos eddig senki sem jelentkezett. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

 
 

k.m.f. 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 
 


