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FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017.  március 31-én  dél  12,00 órakor 

TARTOTT SOROS NYÍLT  ÜLÉSÉRŐL 
 

 

 
Hozott  rendeletek:     

9/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet: A települési támogatás és szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

              10/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet: Az avar és kerti hulladék égetés, 

valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló 7/2016. (IV.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

11/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet: Önkormányzati tulajdonban álló 

közterület filmforgatási célú használat rendjéről. 
 

 

 

Hozott határozatok:     

  34/2017. (III.31.) KT. sz. határozat: Polgármester jelentés, lejárt határidejű   

                                                               határozatok 

                  35/2017. (III.31.) KT. sz. határozat: Szociális ellátások intézményi térítés   

                                                                            díjának megállapítása 

              36/2017. (III.31.) KT. sz. határozat: Közmeghallgatás beszámolója 

37/2017. (III.31.) KT.sz. határozat: Egészségügyi dolgozók kedvezményes étkezési 

térítési díja 

 

 

 

 

 

 

 



 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2017. március 31-én 12.00 órakor megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester, 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester, 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő, 

Furó Tiborné képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

           Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

Kozma Ferencné óvodavezető 

 

Igazoltan távol:  

Hutóczki Imre képviselő, Földháti István képviselő, Sándor László képviselő. 

 

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

asszonyt.  Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére. Tájékoztatom a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy a civilszervezetek átalakulása folyamatban van, ezért nem kerül 

napirendre. 
 

Meghívó szerinti napirendek :    
 

1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi 

szabályairól szóló 7/2016. (IV. 29.) ör. módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 

igénybevételéről szóló 13/2013. (IX.12.) KT. sz. rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. KÜLÖNFÉLÉK 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi 

szabályairól szóló 7/2016. (IV. 29.) ör. módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 

igénybevételéről szóló 13/2013. (IX.12.) KT. sz. rendeletének módosítása 



Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Közmeghallgatás beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. KÜLÖNFÉLÉK – Egészségügyi dolgozók kedvezményes étkezési térítési díja 

 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 4 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. Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi 

szabályairól szóló 7/2016. (IV. 29.) ör. módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 

igénybevételéről szóló 13/2013. (IX.12.) KT. sz. rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Közmeghallgatás beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. KÜLÖNFÉLÉK - Egészségügyi dolgozók kedvezményes étkezési térítési díja 

 

 

NAPIRENDI  PONTOK  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 

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

testület. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2017. (III. 31.) 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.) Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az előterjesztésben részletesen le vannak írva a szabályok, melyeket figyelembe kell venni a 

térítési díjak megállapítása során. A térítési díjakat a javaslat szerint az előző évi mértékben 

tartalmazza. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási 

önköltséget. A fenntartó azonban az intézményi térítési díjat a kiszámított térítési díjnál 

alacsonyabb összegben is meghatározhatja. A jóváhagyott intézményi térítési díj év közben 

egy alkalommal korrigálható.  

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
35/2017. (III. 31.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a.) a felnőtt étkezés térítési díjának megállapításához és 

b.) az intézményi étkezetés térítési díjának megállapításához, illetve a szünidei 

gyermek  étkeztetés  ingyenes biztosításához a gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§. (1) 

bekezdésében foglaltak alapján a külön jogszabály szerint dokumentált 

szolgáltatási önköltséget és nyersanyagnormákat  fogadja el: 

 

1.Felnőtt étkeztetés 

   a.) Étkeztetés nyersanyagnormája   405.- Ft.    

   b.) Étkeztetés szolgáltatási önköltsége   707.- Ft  

   c.) Felnőtt étkeztetés  térítési díja   705.- Ft 

   d.) Munkahelyi étkeztetés térítési díja   527.- Ft  

        ( Az önkormányzat és intézményei állandó alkalmazottai részére a felnőtt 

étkeztetés díjából a rezsi költség 50%-os mértékéig kedvezményt biztosít) 

 

2. Gyermekétkeztetés Gyvt. 147.§. (3) bek. szerint meghatározott szolgáltatási 

önköltsége,  nyersanyagnormái 

 

a.) Napközi Otthonos Óvoda 

     Nyersanyagköltség:  330.- Ft. 

 Ebből:  

 Tízórai:  47.- Ft. 

 Ebéd: 236.- Ft. 

 Uzsonna:  47.- Ft.  

 

Iskolai Napközi  

Nyersanyagköltség:  437.- Ft. 

Ebből:  

 Tízórai:  63.- Ft. 

 Ebéd: 311.- Ft. 

 Uzsonna:  63.- Ft.  



 

Menza 

Nyersanyagköltség  311.- Ft.  

 

Szünidei étkeztetés ebéd: 

 Bölcsődés korú 197.- Ft. 

 Óvodás korú 236.- Ft. 

 Általános iskolás korú  311.- Ft.  

 Középiskolás korú  405.- Ft.  

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

intézményi gyermekétkeztetés Gyvt. 147.§. (1) bekezdése szerint kiszámított  

intézményi térítési díjat alacsonyabb összegben állapítja meg.  

Az óvodai, az iskolai napközi és az iskolai menza intézményi térítési díjai a 

12/2013.(VII.31.) KT. sz. rendelettel módosított 4/2009.(II.10.) KT. sz, rendelet 1. 

sz. mellékletében meghatározott összegben állapítja meg, ezért az önkormányzati 

rendelet módosítása nem indokolt. 

Alkalmazandó térítési díjak hivatkozott rendelet alapján: 

 

Napköz Otthonos Óvoda esetén    270.- Ft. 

 

Általános Iskolai oktatásban résztvevő gyerekek esetén 

     Napközi:  360.- Ft. 

 Menza   250.- Ft.  

 

A megállapított összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az étkeztetés biztosító intézmény vezetőjét 

tájékoztassa a 2017. május 1. napjától alkalmazandó térítési díjakról. 

 

Felelős:     Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:   2017. április 15. 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő szavazatával, 4 igen 

szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2017. (III.31.) Önkormányzati rendelete 

A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól  

szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 



1.§. 

  

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás és szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének 1. sz. 

melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

2.§. 

 

Ez a rendelet  2017. április 1. napján lép hatályba,  és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszíti. 

 

 

Hutóczki Péter     sk.                                                                             Dr. Csősz Péter sk. 

  polgármester                                                                                           jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Fülöp, 2017. március 31. 

                                                                                            Dr. Csősz Péter  sk. 

                                                                                             jegyző 

 

 
1. számú melléklet a 9/2017. (III.31.) számú önkormányzati rendelethez 

 

 

Alapellátás keretén belül nyújtott  

1. Tanyagondnoki szolgáltatás  

 

    Számított térítési díj (szolgáltatási önköltség) :                       981- Ft/óra 

    Ténylegesen alkalmazott térítési díj:      0 Ft 

 

 

 

 

3.) Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási 

célú igénybevételéről szóló 13/2013. (IX.12.) KT. sz. rendeletének 

módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

Hutóczki Péter polgármester: 

Fülöp Község Önkormányzatának 2013. évben helyi szabályt kellett alkotnia a közterületek 

filmforgatási célú igénybevételéről. A HBM-i Kormányhivatal szakmai segítségnyújtását 

tartalmazó levelében kérte az önkormányzatokat a fenti témájú rendeleteik felülvizsgálatára. 

Az előterjesztésben leírtak miatt javaslom új rendelet elfogadását. 

Amennyiben nincs kérdés kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő szavazatával, 4 igen szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 



Fülöp Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2017. (III.31.) önkormányzati 

rendelete 

Önkormányzati tulajdonban álló közterület filmforgatási célú használat rendjéről. 

 

 

Fülöp község Önkormányzatának Képviselőtestülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. 

törvény 34.§. (5) bekezdésében és 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

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

2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A rendelet hatálya 

E rendelet hatálya Fülöp község közigazgatási területére az ingatlan-nyilvántartásban 

közterületként bejegyzett önkormányzati tulajdonban lévő területre terjed ki. 

 

2.§ 

 

A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó külön rendelkezések 

 

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás 

forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás céljára 

történő közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait  kell alkalmazni. 

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott 

képviselő-testületi hatásköröket az önkormányzat a polgármesterre ruházza át. 

(3) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb 

parkolás) nem haladhatja meg a 3000 m
2
 területet.  

(4) A filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a 

90 napot. 

 

3.§. 

 

(1) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező vállalja a 

következő feltételek teljesítését a hatósági szerződésben: 

a) az eredeti állapot helyreállítását, 

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és     

tisztán   tartását,  a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, 

c) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a 

filmforgatással  kapcsolatos lényeges információkról, 

d) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk 

megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé 

érvényesített kárt is. 

(2) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 

megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E 

kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

 

 



4.§. 

 

(1) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a 

közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül 

jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy 

jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, 

vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását 

megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a 

közterületet. 

(2) Amennyiben rendkívüli, előre nem látható körülmények miatt, különösen rendkívüli 

természeti események bekövetkezésekor a kérelmező részére megjelölt közterület nem 

biztosítható, más – a forgatásra alkalmas – közterület ajánlható fel a forgatás céljára  

(3) Ha a kérelmező a felajánlott közterületet nem tartja alkalmasnak a forgatásra, a 

rendkívüli körülmények megszűnését követően az esetleges kárelhárítást és 

helyreállítást követően 30 napon belül újra biztosítani kell a közterület használatot. 

 

5.§. 

 

(1) A filmforgatás célú közterület-használat díjaként az Mgtv. 3. mellékletben 

meghatározott díjtételeket kell alkalmazni. 

(2) Mentes a közterület-használati díj alól: 

a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása, 

b) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása, 

c) filmművészeti oktatási intézményben hallgató vizsgafilmjének forgatása, 

d) a városi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása, vagy 

e) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása. 

6.§ 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

(1) Hatályát veszti az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 

igénybevételéről szóló 13/2013. (IX.12.) KT. sz. rendelete 

(2) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 Hutóczki Péter sk.     Dr. Csősz Péter sk. 

      polgármester             jegyző  

 

A  rendelet  kihirdetésre került.  

 

Fülöp, 2017. március 31. 

 

         Dr. Csősz Péter  sk. 

               jegyző  

 

 

 



4.) Közmeghallgatás beszámolójának megtárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ma lesz a Lakossági fórummal egybekötött közmeghallgatás. A ma délutáni közmeghallgatás 

tájékoztatóját felolvassa, ha van valakinek javaslata, kiegészítése mondják el. 

 

Sándor László képviselő 12.45. órakor megérkezik az ülésre. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:  

Szerintem minden lényeges benne van, ha lesz kérdés, akkor azt úgy is meg kell válaszolni. 

 

Hutóczki Péter polgármester 

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

szavazatával, 5 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2017. (III. 31.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

közmeghallgatásra készült tájékoztatót az önkormányzat 2016. évi  

tevékenységéről és 2017. évi terveiről elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatót ismertesse a lakossággal a 

közmeghallgatás alkalmával. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2017. 03.31. közmeghallgatás 

 

 

5.) KÜLÖNFÉLÉK - Egészségügyi dolgozók kedvezményes étkezési 

térítési díja 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az orvosi rendelőben dolgozók részéről is felmerült, hogy amennyiben az óvoda konyhájáról 

viszik az ebédet, ők jogosultak lehetnek-e kedvezményre. Én úgy gondolom, hogy ők is 

önkormányzati alapfeladatot látnak el, ezért részükre is biztosítsuk azt a kedvezményt, amit az 

önkormányzattal, hivatallal jogviszonyban állók részére. 

Furó Tiborné képviselő: 

Én egyetértek a javaslattal, ők is a faluért dolgoznak. 

 

Hutóczki Péter polgármester 

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

szavazatával, 5 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



 

37/2017. (III. 31.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

egészségügyi intézményben dolgozó személyek is részesüljenek 

kedvezményes ebéd megváltásában. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2017. 03.31.  

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, a nyílt ülést 12.52 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

 

 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 

 


