JEGYZŐKÖNYV
10 015-8/2017./F
FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. március 20-án de. 8,00 órakor
TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT
ÜLÉSÉRŐL
Hozott rendeletek:
7/2017. (III.20.) önkormányzati rendelet 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(II.15.) sz. rendeletének módosításáról
8/2017. (III.20.) önkormányzati rendelet a településfejlesztési koncepció, integrált
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi
kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL

Hozott határozatok:
30/2017. (III.20.) KT. sz. határozat: Népkonyhai szolgáltatás biztosítására irányuló
megkeresés
31/2017. (III.20.) KT. sz. határozat: EFOP-3.9.2-16 pályázatról és konzorciumi
megállapodásról
32/2017. (III.20.) KT. sz. határozat: EFOP-1.5.3-16 pályázatról és konzorciumi
megállapodásról
33/2017. (III.20.) KT.sz. határozat: Beszerzési eljárás döntés (pótkocsi, fűkasza)

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat
Művelődési Házában 2017. március 20-án de. 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Hutóczki Péter polgármester,
Mikáczó László Ferenc alpolgármester,
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő,
Földháti István képviselő,
Sándor László képviselő,
Tanácskozási joggal:
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Kozma Ferencné óvodavezető,
Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló,
Szabó Gyuláné költségvetési előadó.
Igazoltan távol:
Furó Tiborné képviselő, Hutóczki Imre képviselő
Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, aljegyző asszonyt, óvodavezető
asszonyt. Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirendek:
1.) Az Önkormányzati 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és
településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos PARTNERSÉGI
EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL szóló önkormányzati rendelet-tervezet
tárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3.) Népkonyha működtetésére vonatkozó ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4.) EFOP-3.9.2.-16 Humán kapacitások fejlesztése elnevezésű pályázat
konzorciumi benyújtása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Javasolt napirend:
1.) Az Önkormányzati 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és
településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos PARTNERSÉGI

EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL szóló önkormányzati rendelet-tervezet
tárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3.) Népkonyha működtetésére vonatkozó ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4.) EFOP-3.9.2.-16 Humán kapacitások fejlesztése elnevezésű pályázat
konzorciumi benyújtása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
5.) EFOP-1.5.3.-16 Humán kapacitások fejlesztése elnevezésű pályázat
konzorciumi benyújtása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
6.) KÜLÖNFÉLÉK – Beszerzési eljárásban döntéshozatal
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban
határozza meg:
1.) Az Önkormányzati 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és
településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos PARTNERSÉGI
EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL szóló önkormányzati rendelet-tervezet
tárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3.) Népkonyha működtetésére vonatkozó ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4.) EFOP-3.9.2.-16 Humán kapacitások fejlesztése elnevezésű pályázat
konzorciumi benyújtása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
5.) EFOP-1.5.3.-16 Humán kapacitások fejlesztése elnevezésű pályázat
konzorciumi benyújtása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
6.) KÜLÖNFÉLÉK – Beszerzési eljárásban döntéshozatal

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1.) Az Önkormányzati 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Az előterjesztés ki lett küldve, gyakorlatilag vagy központi finanszírozási előirányzat
módosulások, vagy olyanok, amelyről a Képviselő-testület már korábban döntött, csak a
rendeletben is módosítani kell.
A Képviselő-testület Fülöp Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését az 1/2016.
(II.15.) sz. rendeletével hagyta jóvá, amelyet szeptember 21-i ülésén módosított. Van-e
kiegészíteni valója könyvvizsgáló asszonynak, vagy kérdése képviselő társaimnak? Kérem az
előterjesztés szerinti rendelet-tervezet módosítását elfogadni.
Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló:
Különösebben nem szeretném magyarázni én sem az előterjesztést, mert a módosítások vagy
központi előirányzat változás követését tartalmazzák, vagy olyan előirányzat
felhasználásokat, melyekről a Tisztelt Képviselő-testület már korábban határozatban döntött.
Hutóczki Péter polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg
nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (III.20.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 15.) sz.
önkormányzati rendeletének módosításáról
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.

§

Fülöp Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.)
önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) – (4) bekezdései helyébe a
következő rendelkezés lép:
(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését
1. 343.778 ezer Ft költségvetési bevétellel
2. 404.424 ezer Ft költségvetési kiadással
3. -60.646 ezer Ft költségvetési egyenleggel, hiánnyal
4. 69.566 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
5. 8.920 ezer Ft finanszírozási kiadással
összesen 413.344 ezer Ft költségvetési főösszeggel állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány összege 60.646 ezer forint, amelyből 31.259 ezer Ft működési, és
29.387 ezer Ft a felhalmozási hiány.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási hiányt belső forrásból kívánja
finanszírozni, amelynek érdekében e célra 60.646 ezer forint előző évi maradvány
igénybevételét rendeli el.
(4) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a finanszírozási kiadások 8.920 ezer forint
összegét, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését
tartalmazza, a finanszírozási bevételek között megjelenő előző évi maradvány
igénybevétele 4.200 ezer forint összegben, és a tárgyévi államháztartáson belüli
megelőlegezés 4.720 ezer forint összegben finanszírozza. A Képviselő-testület
megállapítja, hogy a finanszírozási bevételekben összesen 64.846 ezer forint
költségvetési maradvány igénybevétele szerepel.”
2. §
(1) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) „A bevételek összegéből 306.233 ezer forint a működési költségvetési bevételek, és
37.545 ezer forint a felhalmozási bevételek összege.”
(2) A rendelet 3.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) „A kiadások összegéből 337.492 ezer forint a működési költségvetési kiadások, és
66.932 ezer forint a felhalmozási kiadások összege.”
3.

§

A rendelet 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
(7) A Képviselő-testület 6.154 ezer forint általános tartalékot különít el. A tartalék
feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület gyakorolja.
4. §
A Rendelet 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 2/a, 2/b, 2/c, 3/a, 3/b, 3/c mellékletei helyébe jelen rendelet 1/a,
1/b, 1/c, 1/d, 2/a, 2/b, 2/c, 3/a, 3/b, 3/c melléklete lép.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Hutóczki Péter sk.
polgármester
A rendelet kihirdetve:
Fülöp, 2017. március 20.

Dr. Csősz Péter sk.
jegyző
Dr. Csősz Péter sk.
jegyző

Megjegyzés: a rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik

2.) A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési
stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati
kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával
kapcsolatos PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL szóló
önkormányzati rendelet-tervezet tárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A településkép védelméről szóló törvény módosítását 2016 decemberében elfogadta az
Országgyűlés, mely módosítás 2017. január 18-tól hatályos. A módosított településképi
törvény hatályba lépését követően az önkormányzatokat érintő legfontosabb követelménye,
hogy legkésőbb 2017. október 1-ig ún. településképi rendeletet kell alkotni és arculati
kézikönyvet kell elfogadni.
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:
Az önkormányzatnak véleményeztetést megelőzően döntenie kell rendeletben a partnerségi
egyeztetés szabályairól.
Ennek a rendeletalkotásnak az a célja, hogy a településfejlesztési és rendezési eszközök,
valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotása során
biztosított legyen az érintettek megfelelő tájékoztatása.
A rendelet melléklete maga a szabályzat, így egyszerűbb, ha módosítani kell, nem kell az
egész szabályzatot, rendeletet csak magát a mellékletet. Eddig a HÉSZ tartalmazott minden
építésügyi előírást, most ami a konkrét építéshez fog tartozni, az lesz a településarculati
kézikönyv.
Hutóczki Péter polgármester:
A Lakossági Fórum időpontja március 31., többek közt a közmeghallgatás tárgya is ez a
településfejlesztési koncepció, az arculati kézikönyv lesz. Van-e esetleg ezzel kapcsolatosan
valakinek kérdése?
Földháti István:
Akkor ezek szerint az önkormányzat véleményezhet, de ha építeni akarok, akkor azt kinek
kell bejelenteni, vagy kihez tartozik?
Hutóczki Péter polgármester:
Ugyanúgy a hatóságoknál be kell jelenteni mindent, az önkormányzathoz nem.
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:
A tervező jelent be mindent a hatóságok felé.
8:26 perckor Hutóczki Imre képviselő megérkezik az ülésre.

Hutóczki Péter polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg
nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az
alábbi rendeletet elfogadta:
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8./2017. (III.20.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi
rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésesében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában, valamint a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Kormányrendelet 29. § és 29/A. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§
A partnerségi egyeztetés szabályait az e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza és elrendeli
azok kötelező alkalmazását.

2.§
E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba.
Hutóczki Péter sk.
polgármester

Dr. Csősz Péter sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Fülöp, 2017. március 20.
Dr. Csősz Péter sk.
jegyző

1. számú melléklet a 8/2017. (III.20.) önkormányzati rendelethez
FÜLÖP TELEPÜLÉS
a településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a
településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet
készítésével, módosításával összefüggő

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI
I. A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:
A település teljes lakossága,
a településen működő érdekképviseleti szervezetek,
a településen működő civil szervezetek,
a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező
gazdálkodó szervezetek,
5. a településen működő vallási közösségek.
1.
2.
3.
4.

II. A konkrét partnerek meghatározásának módja:
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése
alapján az I. pont szerinti partnerek kiválasztását – a Képviselő-testülettől átruházott jogkör alapján – a
testület által megbízott főépítésszel történő előzetes egyeztetés alapján, az adottságok és a feladat
jellegéhez igazítottan esetenként kell meghatároznia a település polgármesterének. A polgármester
által meghatározott Partnerek körét írásban kell rögzíteni.

2. A település teljes közigazgatási területére készülő

 településfejlesztési koncepció,
 integrált településfejlesztési stratégia,
 településrendezési eszközök,
 településképi arculati kézikönyv,
 településképi rendelet,
(továbbiakban együttesen: fejlesztéseket megalapozó dokumentumok)
készítése esetén az I. pont szerinti partnernek köre nem szűkíthető, ekkor az előző 1. pont
szerinti eseti meghatározásnak nincs helye. Erre csak a fejlesztéseket megalapozó
dokumentumok módosítása esetén van lehetőség.

III. A Partnerek tájékoztatásának módja, a véleményezés szakaszai és eszközei:
1. A véleményezés szakaszai:
1.1.
társadalmi bevonási szakasz, előzetes véleményezés,
1.2.
társadalmi véleményezési szakasz, az elkészült dokumentum véleményezése.
2. A tájékoztatás típusai:
2.1.
előzetes tájékoztató, mely a készítendő egyes fejlesztésekhez kapcsolódó előzetes
véleményezését (tervkészítési javaslattétel) alapozza meg a társadalmi bevonási
szakasz keretében.
2.2.
munkaközi tájékoztató mely az elkészült, az egyes fejlesztést megalapozó
dokumentumok véleményezést alapozza meg a társadalmi véleményezési szakasz
keretében.

Az előzetes és a munkaközi tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei:
3.1.
az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületein, az Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével,
3.2.
az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével,
3.3.
egy helyi lapban történő közzététellel (kivéve ha időszaki megjelenésű),
3.4.
lakossági fórum keretében.

3.

4. A tájékoztatás különös szabályai:
4.1.
A Partnerek, valamint akik a tájékoztatás során jelzik kérésüket, elektronikus úton (emailben) is értesítést kapnak a hirdetményekről, a véleményezhető fejlesztést
megalapozó dokumentumról.
4.2.
A közterületen elhelyezett hirdetőfelületre, a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetmény,
valamint a honlapon történő felhívás tartalmazza a partnerségi véleményadásra
rendelkezésre álló időtartamot.
4.3.
Amennyiben közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy a hirdetőtáblán történő
elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben
meg jelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba
történő betekintésre.
5. A településrendezési eszközök egyeztetési eljárásának típusai a Rendelet 32. § (1)
bekezdésben meghatározottak alapján:
a)
teljes,
b)
egyszerűsített,
c)
tárgyalásos,
d)
állami főépítészi
eljárás. A tájékoztatás formája az eljárási típusokhoz igazodóan kerülnek meghatározásra.
6. A tájékoztatás formái a véleményezés lehetőségei
Az egyes bevonási szakaszok és tervfajták megkülönböztetésével a következő táblázatok
tartalmazzák.

1. TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET
Véleményezés
szakaszai
Készítési mód
M
e
g
j
e
l
e
n
í
t
é
s

Társadalmi bevonási
Előzetes tájékoztatás

Társadalmi véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

Új készítés

Módosítás

Új készítés

Módosítás

Hirdetőfelület

Igen

Igen

Igen

Igen

Honlap

Igen

Igen

Igen

Igen

Helyi lap

Igen

Igen

Igen

Igen

Lakossági
Fórum

Igen

Igen

Igen

Igen

2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓ,
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
Véleményezés
szakaszai
Készítési mód
M
e
g
j
e
l
e
n
í
t
é
s

Társadalmi bevonási
Előzetes tájékoztatás

Társadalmi véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

Új készítés

Módosítás

Új készítés

Módosítás

Hirdetőfelület

Igen

Igen

Igen

Igen

Honlap

Igen

Igen

Igen

Igen

Helyi lap

Igen

Igen

Igen

nem

Lakossági
Fórum

Igen

Igen

Igen

nem

3. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ – TELJES ELJÁRÁS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ – TELJES ELJÁRÁS
Véleményezés
szakaszai
Készítési mód
M
e
g
j
e
l
e
n
í
t
é
s

Társadalmi bevonási
Előzetes tájékoztatás

Társadalmi véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

Új készítés

Módosítás

Új készítés

Módosítás

Hirdetőfelület

Igen

Igen

Igen

Igen

Honlap

Igen

Nem

Igen

Igen

Helyi lap

Igen

Nem

Igen

Igen

Lakossági
Fórum

Igen

Nem

Igen

Igen

4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA –EGYSZERŰSÍTETT
ELJÁRÁS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA –
EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS
Véleményezés
szakaszai

Társadalmi bevonási
Előzetes tájékoztatás

Társadalmi véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

Készítési mód
M
e
g
j
e
l
e
n
í
t
é
s

Módosítás

Hirdetőfelület

-

-

-

Igen

Honlap

-

-

-

Igen

Helyi lap

-

-

-

Igen

Lakossági
Fórum

-

-

-

Igen

5. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA –
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA –
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS
Véleményezés
szakaszai
Készítési mód
M
e
g
j
e
l
e
n
í
t
é
s

Társadalmi bevonási
Előzetes tájékoztatás

Társadalmi véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

Új készítés

Módosítás

Új készítés

Módosítás

Hirdetőfelület

-

-

-

Igen

Honlap

-

-

-

Igen

Helyi lap

-

-

-

Nem

Lakossági
Fórum

-

-

-

Nem

6. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ELJÁRÁS

ESZKÖZ

MÓDOSÍTÁSA

–

TÁRGYALÁSOS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA –
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS1
Véleményezés
szakaszai
Készítési mód

Társadalmi bevonási
Előzetes tájékoztatás
Új készítés

Módosítás

Társadalmi véleményezési
Munkaközi tájékoztatás
Új készítés

Módosítás

M
Igen
e
Hirdetőfelület
g
j
Igen
e
Honlap
l
e
Igen*
n
Helyi lap
í
t
é
Igen*
Lakossági
s
Fórum
*Kivéve a Kormány által rendeletben kihirdetett vészhelyzet kapcsolódó módosítások, ekkor
csak a hirdető felületen és a honlapon való megjelenítés a kötelező.
IV. A partnerek által adott javaslatok, vélemények, megadásának módja és határideje,
nyilvántartásának módja:

IV.1. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja
1. A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz kell iktatni és abban
kell megőrizni.
2. A beérkezett észrevételekről, javaslatokról, véleményekről összefoglaló táblázatot kell
készíteni a főépítésznek. Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kérdésekben ki kell kérni a
Képviselő-testület döntését is. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni a
készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva.
3. Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell
juttatni, annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek, a javítás
módjáról tételesen írásos tervezői válasz formájában válaszol, melyet szintén az ügyirathoz
kell iktatni és abban kell megőrizni.

IV.2. Az el nem fogadott javaslatok,
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

vélemények

indokolásának

módja,

a

a)

A partnerségi véleményezés bevonási és véleményezési szakaszokban beérkezett javaslatotokat a
főépítész szakmailag értékeli és döntésre előkészíti a Képviselő-testület/Bizottság számára.

b)

A főépítész indokolást készít írásban a beérkezett, de elfogadásra nem javasolt véleményekről.
Az indokolásban külön kell választani a jogszabályon alapuló véleményeket a szakmai
javaslatoktól.

c)

A szakmai előterjesztés alapján a döntéshozásra jogosult meghozza döntését. Ezt a döntést a
főépítész a véleményezési szakasz lezárásához kötelezően felhasználja.

d)

A döntést és az írásban beérkezett, de el nem fogadott véleményeket, az ügyiratban kell elhelyezni
és megőrizni.

e)

Az észrevételt, véleményt tevőnek - tértivevényes úton - meg kell küldeni az el nem fogadott
véleményének indokolását.

IV.3. A partnerek által adott javaslatok, vélemények határideje
1. Ha van lakossági fórum, akkor azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült
tervezetet az 1. pont szerinti helyeken meg kell jeleníteni.
2. Lakossági fórum hiányában az Önkormányzat hivatalos honlapján a hirdetményt az elkészült
fejlesztéseket megalapozó dokumentumok tervezeteivel közzé kell tenni. A közzétételt
követően véleményezésre:
a. teljes eljárás:
i. aa)
előzetes tájékoztatási szakasznál: 21 napot,
ii. ab)
véleményezési szakaszánál: 30 napot,
b. egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszánál: 15 napot,
c. tárgyalásos eljárásnál: 8 napot,
d. állami főépítészi eljárásnál: 8 napot
e. kézikönyv: 15 napot
f. településképi rendelet: 8 napot
g. kell legalább biztosítani.

V. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát
biztosító intézkedések
A fejlesztéseket megalapozó dokumentumokat, illetve azok módosítását közzé kell tenni:
a) Az Önkormányzat hivatalos honlapján hirdetményben,
b) az Önkormányzati Hivatal hirdető tábláján nyomtatásban.
A közzétételhez rövid, közérthető összefoglalót kell csatolni az érdekeltek számára.

3.) Népkonyha működtetésére vonatkozó ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A Nyíregyházi székhelyű Étkeztetési Centrum képviselői megkeresték az önkormányzatot,
hogy Fülöp községben népkonyhai szociális szolgáltatást szeretnének biztosítani. Már több

településen működik ez a népkonyhai szolgáltatás. 1 adag étel (főétel) 370 Ft-ba kerül, amit
az állam finanszíroz. Napi egyszer bárki igénybe veheti, de csak személyesen jöhet érte. Az
Étkeztetési Centrum megfőzeti az ételt, és kiszállítja. Nekünk mikro, egyszer használatos
tányért, evőeszközt, mosdót, asztalt kell biztosítani, illetve olyan személyzetet, osztókat, aki
egészségügyi kiskönyvvel rendelkezik. Minden nap jegyzőkönyvet kell készíteni az osztásról,
névlistát nem. Én a közfoglalkoztatottak körére gondoltam, illetve a családsegítő segítségét
kérni, hogy kiknek van rá szükségük. Bárki jöhet ingyen van, illetve bárki sorba állhat. Mivel
helyet is biztosítanunk kell, én a Művelődési házra gondoltam.
Földháti István:
Hosszú távon én nem gondolom, hogy itt legyen a művelődési házban, csak ideiglenes
megoldás legyen.
Mikáczó László Ferenc:
Mikortól indulna?
Hutóczki Péter polgármester:
Április 3-tól.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, 5 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2017. (III.20.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
Étkeztetési Centrum (4400 Nyíregyháza Csillag u. 3. sz. asz. 18652712-215, képviseli: Csobán Györgyné) által a népkonyha (szociális étkeztetési
forma) szolgáltatás megvalósítását munkanapokon az önkormányzat
tulajdonát képező 4266. Fülöp, Arany J. u. 21.sz. ingatlanon biztosítja. A
népkonyha működtetésére külön megállapodást kell kötni a szolgáltatónak
és az önkormányzatnak.
A megállapodás és kapcsolódó dokumentumok aláírására a Képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

4.) EFOP-3.9.2.-16 Humán kapacitások fejlesztése elnevezésű
pályázat konzorciumi benyújtása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Ismerteti az előterjesztést.
Kizárólag konzorciumban lehet pályázni. A konzorcium maximum 10 tagú lehet és abból
legalább ötnek települési önkormányzatnak kell lenni. Konzorciumi tag lehet: forprofitok
kivételével lényegében bármilyen szervezet (megyei önkormányzat és megyei nonprofit
szervezet is). Ezen pályázat a keret esetleges lezárása miatt benyújtásra került 2017. március
16. napjáig.

Az iskolarendszeren kívüli időszakban kíván támogatást nyújtani a gyermekek, tanulók
fejlődéséhez, személyiségük kiteljesedéséhez, kompetenciáik fejlesztéséhez, továbbá a
minőségi szolgáltatások fejlesztéséhez, közszolgáltatásban dolgozók képzéséhez, valamint az
integrált szakmai együttműködésekhez. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy utólag
fogadják el és hagyják jóvá a konzorciumi megállapodás megkötését, illetve az önkormányzat
pályázatban történő részvételét. Nyíradony Városi Önkormányzat a Konzorcium vezetője.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt
szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
31/2017. (III.20.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
egyetért és jóváhagyja az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, Humán kapacitások
fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című pályázat
konzorciumban való benyújtását.
Egyetért azzal, hogy a konzorcium vezetője Nyíradony Város
Önkormányzata és hogy a pályázat projektmenedzseri feladatait a
Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. lássa el.
Egyetért a Konzorciumi szerződés Hutóczki Péter polgármester által történt
aláírásával és a pályázat benyújtásával
Határidő: azonnal
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

5.) EFOP-1.5.3.-16 Humán kapacitások fejlesztése elnevezésű pályázat
konzorciumi benyújtása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
100 % támogatás ez is, mint az előző. Április 1-től lehet benyújtani, az előterjesztésben ennek
is le vannak írva a részletei, a konstrukció szinte teljesen megegyezik az előzővel.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt
szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
32/2017.(III.20.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
EFOP-1.5.3-16 kódszámú, a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívás keretén belül
pályázatot kíván benyújtani konzorciumi formában, mely konzorciumban
Fülöp, mint konzorciumi tag vesz részt. A konzorcium további tagjai az
alábbi települések: Nyíradony, Vámospércs, Nyíracsád, Nyírábrány,
Bagamér, Nyírmártonfalva és Álmosd települések.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a konzorcium vezetője Nyíradony
Város Önkormányzata legyen.
A Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy egyetért azzal, hogy a
pályázat elkészítésével kapcsolatos teendők ellátásával a Hajdúsági-Nyírségi
Pályázatkezelő Nonprofit Kft-t bízza meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza Hutóczki Péter polgármestert a
konzorciumi megállapodás és pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huczki Péter polgármester

6.) KÜLÖNFÉLÉK – Pótkocsi és fűkasza beszerzésére eljárásról döntés
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Röviden ismerteti az előterjesztést a beszerzési eljárás eddigi folyamatáról, melynek alapján
kéri a legkedvezőbb árajánlatot adó beszerzést teljesítőként történő elfogadásáról.
33/2017.(III.20.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
kéttengelyes pótkocsi és a rotációs fűkasza beszerzése tárgyában indított
beszerzési eljárás eredménye alapján a megrendelés teljesítésére a Pegazus
Hungary Kereskedelmi KFT 4030. Debrecen, Monostorpályi u. 7. sz.
képviseli: Szász Sándor ügyvezető igazgató) választja az alábbi
feltételekkel:
Metal-Fach T710/1 típusú kéttengelyes billenős pótkocsi:
2.730.000.-Ft
+
ÁFA
737.100.- Ft
Összesen:
3.467.100.-Ft
RK-185 típusú rotációs fűkasza:
+
Összesen:

1.140.000.-Ft.
307.800.-Ft
1.447.800.-Ft

ÁFA

Felkéri a polgármestert a megrendelés
lefolytatására, pénzügyi teljesítésére.

elküldésére

a

beszerzés

Határidő: 2017. április 10.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Hutóczki Péter polgármester:
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, a nyílt ülést bezárja.
k.m.f.
Hutóczki Péter
polgármester

Dr. Csősz Péter
jegyző
Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző jkv.

