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Hozott  rendeletek:     
14/2017.  (V.29.) önkormányzati rendelete  Fülöp Község Önkormányzat 2016. évi 

zárszámadásáról 

15/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról 

 

 

Hozott határozatok:      
42/2017. (V.29.) KT. sz. határozat:  Közbiztonsági beszámolók elfogadása 

43/2017. (V.29.) KT. sz. határozat: Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó 

Nonprofit Kft 2016. évi beszámoló és 2017. évi üzleti tervének elfogadása 

44/2017. (V.29.) KT. sz. határozat: Az önkormányzat 2016. évi éves belsőellenőrzési 

jelentésének elfogadása 

45/2017. (V.29.) KT. sz. határozat: Tájékoztató a 2016. évi adóbeszedés  teljesítéséről 

elfogadása 

46/2017. (V.29.) KT. sz. határozat: Gyermekvédelmi értékelés 2016. évi 

47/2017. (V.29.) KT. sz. határozat: Óvodavezető pályázat kiírása 

48/2017. (V.29.) KT. sz. határozat: Az önkormányzat 2016. évi közfoglalkoztatási 

programjáról tájékoztató 

49/2017. (V.29.) KT. sz. határozat: Közvilágítás korszerűsítés 

50/2017. (V.29.) KT. sz. határozat: Mezőőri pályázat kiírása 

51/2017. (V.29.) KT. sz. határozat: Könyvvizsgáló megbízása 

52/2017. (V.29.) KT. sz. határozat: EFOP-3.7.3. pályázat benyújtása 

53/2017. (V.29.) KT. sz. határozat: TRV Zrt. 2016. évi beszámoló elfogadása 

54/2017. (V.29.) KT. sz. határozat: Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása 

55/2017. (V.29.) KT. sz. határozat: Polgármesteri jelentés elfogadása 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2017. május 29-én de. 8,30 órakor megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

Furó Tiborné képviselő 

Hutóczki Imre képviselő 

Földháti István képviselő 

Sándor László képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

            Dr. Csősz Péter jegyző 

            Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

            Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló 

            Kis Lászlóné költségvetési előadó 

            Kozma Ferencné óvodavezető 

 Napirendeknél megjelöltek 

             

Igazoltan távol: Czigle Attila bizottsági tag 

 

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

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

Meghívó szerinti napirend:       
   

1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi Határrendészeti 

Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával kapcsolatban  végzett 

tevékenységéről  

Előterjesztő: Hajdúhadházi rendőrfőkapitány, Nyírábrányi Határrendészeti  

kirendeltség vezetője 

3. Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, zárszámadási 

rendelet  és a 2016. évi összefoglaló belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Tájékoztató a 2016. évi adóbeszedés  teljesítéséről. 

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

5. 2016. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés 

Előterjesztő:  Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

6. Tájékoztató az önkormányzat  2016. évi Közfoglalkoztatási programjáról és a   

2017. évi közfoglalkoztatási program tervéről 

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. Mezőőri rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. Közvilágítás korszerűsítésre ajánlat 



Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft 2016. évi 

beszámoló és 2017. évi üzleti terv 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. Óvodavezető pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. Mezőőr pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

12. KÜLÖNFÉLÉK 
  

Javasolt napirend: 

 

1. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi Határrendészeti 

Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával kapcsolatban  végzett 

tevékenységéről  

Előterjesztő: Hajdúhadházi rendőrfőkapitány, Nyírábrányi Határrendészeti  

kirendeltség vezetője 

2. Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft 2016. évi 

beszámoló és 2017. évi üzleti terv 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, zárszámadási 

rendelet  és a 2016. évi összefoglaló belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Tájékoztató a 2016. évi adóbeszedés  teljesítéséről. 

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

5. 2016. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés 

Előterjesztő:  Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

6. Óvodavezető pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. Tájékoztató az önkormányzat  2016. évi Közfoglalkoztatási programjáról és a   

2017. évi közfoglalkoztatási program tervéről 

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. Mezőőri rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. Közvilágítás korszerűsítésre ajánlat 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. Mezőőr pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. Könyvvizsgáló megbízása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

12. EFOP 3.7.3 pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

13. TRV  Zrt 2016. évi beszámolója 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

14. Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi zárszámadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

15. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

16. KÜLÖNFÉLÉK 

 



Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta. Fülöp Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg: 

 

1. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi Határrendészeti 

Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával kapcsolatban  végzett 

tevékenységéről  

Előterjesztő: Hajdúhadházi rendőrfőkapitány, Nyírábrányi Határrendészeti  

kirendeltség vezetője 

2. Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft 2016. évi 

beszámoló és 2017. évi üzleti terv 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, zárszámadási 

rendelet  és a 2016. évi összefoglaló belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Tájékoztató a 2016. évi adóbeszedés  teljesítéséről. 

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

5. 2016. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés 

Előterjesztő:  Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

6. Óvodavezető pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. Tájékoztató az önkormányzat  2016. évi Közfoglalkoztatási programjáról és a   

2017. évi közfoglalkoztatási program tervéről 

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. Mezőőri rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. Közvilágítás korszerűsítésre ajánlat 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. Mezőőr pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. Könyvvizsgáló megbízása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

12. EFOP 3.7.3 pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

13. TRV Zrt  2016. évi tevékenységéről beszámoló 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

14. Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi zárszámadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

15. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

16. KÜLÖNFÉLÉK 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 

 

1. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi 

Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával 

kapcsolatban végzett tevékenységéről  
Előterjesztő: Hajdúhadházi rendőrfőkapitány, Nyírábrányi Határrendészeti 

kirendeltség vezetője 

            Előterjesztés: írásban 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti Asztalos János rendőrkapitányt és Szentesi Bálintot, a Nyírábrányi Határrendészeti 

Kirendeltség vezetőjét. Kérdezi, van-e kiegészítésük az írásban elküldött igen részletes 

tájékoztatókhoz. 

 

Asztalos János rendőrkapitány: 

Fülöpön és a rendőrkapitányság területén közrend, közbiztonság tekintetében javulás van: 

csökkenés van a bűncselekmények számában, sok a befejezett és vádemeléssel zárult ügy. Új 

elkövetői kör van. Van a településnek körzeti megbízottja, szeretném, ha segítenék a 

munkáját. Madar Sándornak hívják a fiatal kollégát, aki Nyírmártonfalván telepedett le 

feleségével. Nagyon jó a helyi kapcsolat a rendőrség, önkormányzat, képviselő-testület, 

polgármester között, amit ezúton köszönök. A Vámospércsi Rendőrőrs helyzete is lassan 

rendeződik, jelszavam ehhez a munkához: „rend legyen a fejekben, rend lesz a munkában”. A 

feltételek sajnos nem sokat javultak, csak a munka módszerének megváltoztatásával tudunk 

eredményeket elérni. Köszönöm Szentesi úrnak is az együttműködést, kölcsönösen segítve 

egymás munkáját mindkét szervezet hatékonyabban tud dolgozni. Még egyszer szeretném 

megköszönni mindenkinek a segítő együttműködést. 

 

Szentesi Bálint kirendeltségvezető: 

Köszönti a jelenlévőket. Én is a köszönő szavakkal szeretném kezdeni, mert példa értékű 

együttműködésnek is köszönhető, hogy az utóbbi idő legeredményesebb évét zártuk. A mi 

munkánkban tavaly központi kérdés volt és még most is az illegális migráció kezelése. 

Hetente 5 fő dolgozik folyamatosan a határőrizetben, ez az 5-5 ember folyamatosan hiányzik 

a munkánkból. Ezért is kerül sor heti 3 alkalommal közös járőrszolgálatra a Vámospércsi 

Rendőrőrssel. Az ittas vezetők kiszűrése továbbra is kiemelt feladat. Az illegális migráció 

miatt fokozott a határátkelők ellenőrzése. Még egyszer köszönetemet fejezem ki az 

önkormányzat, polgármester úr részére a jó együttműködésért. 

 

Takács György őrsparancsnok 

Köszönöm a meghívást, lehetőséget, hogy részt vehetek az ülésen, kapitány úr és 

kirendeltség-vezető úr mindent elmondtak. Én is azt kérem, segítsék a körzeti megbízott 

munkáját. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Valamikor nem igazán hittem, hogy azt a tendenciát, ahogyan nőtt a bűncselekmények száma 

meg lehet állítani, sőt csökkenteni lehet. Külön örülök annak, hogy végre van a településnek 

körzeti megbízottja, mindenben segíteni fogjuk a munkáját. A migrációval kapcsolatban is 

naiv voltam, mert nem gondoltam, hogy itt ezen a részen is veszélyt fog jelenteni. 

 

 

 



Földháti István képviselő: 

Gratulálok az eredményekhez, kitartást kívánok a folytatáshoz. Az a kérésem, hogy a körzeti 

megbízott a lehető legtöbbet tartózkodjon a településen. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Szeretném megkérdezni, hogy a nyári táboroknál Fülöpről miért nem lehetnek gyerekek? 

 

Asztalos János rendőrkapitány: 

Keretlétszám szerint zajlik, a korábbiakban résztvevőket már nem akarjuk kizárni, a bővítésen 

dolgozunk, hogy engedélyezzék, és akkor lehetőség lenne Fülöpről is vinni gyerekeket. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

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

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2017. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi Határrendészeti 

Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával kapcsolatban végzett 

tevékenységéről tájékoztatóját elfogadja. 

Külön megköszöni és elismerését fejezik ki Asztalos János rendőrkapitány 

úrnak és Szentesi Bálint kirendeltség-vezető úrnak a község közbiztonsági 

helyzetének javításáért tett eredményes munkájáért. 

 

Felelős:   Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:  - 
 

 

 

2. Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2016. 

évi beszámoló és 2017. évi üzleti terv 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti a napirendnél jelen lévő Dr. Rácz Norbert igazgató urat. kérdezi, van-e kiegészíteni 

valója a részletes beszámolóhoz? 

 

Dr. Rácz Norbert ügyvezető igazgató: 

Eredményesnek tartjuk a járóbeteg intézet működését. EFOP pályázatból jelentős 

fejlesztésekre van lehetőség, 53 M Ft fordítható eszközbeszerzésre. A kapacitáskihasználtsága 

az intézetnek maximálison is túl van, sőt 120% felett már nem kapunk semmiféle támogatást. 

A 6 település lakosságán túl már mások fogadására nincs is gyakorlatilag lehetőség. A 

napelem beruházást 100%-os támogatással valósítottuk meg. A betegszállítás jelenleg 

mínuszos, 4 M Ft az éves költsége és 2 M Ft a támogatás, viszont szükség van rá, és 

igyekszünk kigazdálkodni. 

 

 



Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Gratulálok igazgató úrnak és a dolgozóknak az eredményes és emberséges munkáért, melyet 

végeznek. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A számok örvendetesek és magukért beszélnek. Én kicsit önzően kérem, hogy a létrehozó 6 

település lakossága legyen az elsődleges az ellátás biztosításánál. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Nagyon pozitív tapasztalatom van a működéssel kapcsolatban, örülök a működés 

eredményességének. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

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

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2017. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1.) a Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 

2016. évi beszámolóját – figyelemmel a független könyvvizsgálói 

jelentésre – 879.090.-E Ft mérlegfőösszeggel elfogadja  

2.) elfogadja a Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó 

Nonprofit Kft 2017. évi üzleti tervét 

3.) Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az intézmény vezetőjét 

értesítse. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2017. május 31. 
 
 

3. Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, 

zárszámadási rendelet és a 2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési 

jelentés megtárgyalása. 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

            Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Köszönti napirendnél jelen lévő Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgálót és Kis Lászlóné 

költségvetési munkatársat. Van-e kiegészíteni valójuk az előterjesztésekhez? Képviselőknek 

kérdésük, hozzászólásuk? 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Nagyon örülök, hogy most ilyen zárszámadást tárgyalhatunk, véleményem szerint, volt 

időszak, amikor ennél sajnos sokkal nehezebb évet zártunk. Igazán szép eredményeket 

sikerült 2016. évben is felmutatni. 

 

 



Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló: 

A rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza a maradvány összegét, 95 M Ft-ot, amely vissza is lett 

tervezve a 2017. évi költségvetésbe. Részben feladattal terhelt, részben beruházások 

önrészéhez, illetve feladatfinanszírozásba nem támogatott hiányok pótlására. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Ezen számok mögött lévő eredményeket a vezetők, a dolgozók és képviselő-testület közös 

munkájával lehetett elérni. Továbbra is fontos és szem előtt kell tartani a pályázati 

lehetőségek maximális kihasználását. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ahogy könyvvizsgáló asszony is mondta, a maradvány beépítésre került a 2017. évi 

költségvetésbe. Sajnos cipelünk olyan kötelezettségeket, mint például a DHK tartozás. Ezt 

nem az önkormányzat „termeli”, de mivel kötelező önkormányzati feladat, ezért szerződés 

szerint köteles helytállni.  

 

Földháti István képviselő: 

Miért fizetünk más helyett? Nem méltányos a rendesen fizetőkkel szemben, hogy az 

önkormányzat kifizeti, akkor a villanyszámlát is kifizethetnénk mások helyett. 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

A hulladékgazdálkodás, ehhez kapcsolódóan a szemétszállítás kötelező önkormányzati 

feladat, az elektromos áram használata önkéntes döntés, senkinek nem kötelező, így a fizetést 

sem terhelik az önkormányzatra. 

 

Kozma Ferencné óvodavezető: 

Örülök a tavalyi gazdálkodási eredményeknek, az óvoda tekintetében is teljesen elégedettek 

lehetünk, mindig megkaptuk azt a segítséget és támogatást, amelyre szükségünk volt. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

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

szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

14/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete Fülöp Község Önkormányzat 2016. évi 

zárszámadásáról 

 

 

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. Az önkormányzat és az óvoda összevont bevételei és kiadásai 

 

1. § 

 

A rendelet Fülöp Község Önkormányzat, valamint az általa irányított intézménye, a Fülöpi 

Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza. 

 

2. § 

 

(1) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézménye 

2016. évi költségvetésének teljesítését 

 

335.543 ezer Ft költségvetési bevétellel 

304.967 ezer Ft költségvetési kiadással 

  30.576 ezer Ft költségvetési egyenleggel (többlettel) 

  69.566 ezer Ft finanszírozási bevétellel 

    4.199ezer Ft finanszírozási kiadással 

405.109 ezer Ft bevételi főösszeggel 

309.166 ezer Ft kiadási főösszeggel 

  95.943 ezer Ft összes egyenleggel, maradvánnyal hagyja jóvá. 

 

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 30.576 ezer forint költségvetési 

maradványból 19.808 ezer Ft a működési költségvetés, 10.768 ezer Ft a felhalmozási 

költségvetés többletének összege. A 95.943 ezer forint maradvány összege magába 

foglalja továbbá a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét, 65.367 ezer forint 

többletet. 

 

3. § 

 

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

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

(2) A bevételek összegéből 298.916 ezer forint a működési költségvetési bevételek, és 

36.627 forint a felhalmozási költségvetési bevételek összege.  

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

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

(4) A kiadások összegéből 279.108 ezer forint a működési költségvetési kiadások, és 

25.859 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 2016. évi költségvetésének teljesítését részletesen a 

következők szerint állapítja meg: 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének teljesítését 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 teljesített 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) Fülöp Község Önkormányzata a Gst. 3.§ (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet 

2016. évben nem hajtott végre, és az önkormányzatnak ilyen ügyletből fennálló 

kötelezettsége nincs.      

(5) Fülöp Község Önkormányzata EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósult 

projektek teljesített bevételeit és kiadásait a rendelet 2/g számú melléklete tartalmazza. 

 

A Fülöpi Óvoda költségvetése 

 

5. § 

  

A Képviselő-testület a Fülöpi Óvoda költségvetésének teljesítését 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 maradvány jóváhagyása 

 

6. § 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye összesített maradványát 95.943 

ezer Ft összegben hagyja jóvá.  

(2) Ezen belül Fülöp Község Önkormányzat maradványa 95.902 ezer Ft, a Fülöpi Óvoda 

maradványa 41 ezer Ft. A Képviselő-testület az Óvoda maradványát nem vonja el.  

(3) A képviselő-testület az összesített maradvány cél szerinti felhasználását e rendelet 4. 

sz. melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

A gazdálkodás végrehajtása 

 

7. § 

 

A Képviselő-testület a civil szervezeteknek 2016. évben nyújtott támogatásokat a rendelet 2/f. 

sz. melléklete szerint hagyja jóvá.  

 

Záró és vegyes rendelkezések 

 

8. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Hutóczki Péter sk. Dr. Csősz Péter sk. 

polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve 

Fülöp, 2017. május 29.          Dr. Csősz Péter sk. 

      jegyző 



Megjegyzés: A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A 2016. évi belső ellenőrzési jelentés is része a 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámolónak, 

melyhez szintén elkészült az előterjesztést, kérem, ha van kérdés tegyétek fel. 

 

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

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

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2017. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete A költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet 48.§-a alapján Fülöp Község Önkormányzatánál és 

intézményeinél 2016. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről 

készített. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

4. Tájékoztató a 2016. évi adóbeszedés teljesítéséről 
Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az előterjesztés kiküldésre került, kérem, ha van kérdés, hozzászólás tegyétek meg. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

A gépjárműadóból a 40% önkormányzati részt a kivetések összegéből vagy a befolyt 

összegből kell számolni? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Csak a teljesült, befolyt összeg 40%-át kell átutalni. 

 

Földháti István képviselő: 

Mindig beszélünk róla, hogy a bevételek beszedése érdekében mindent meg kell tenni, nem 

lehet még jobban teljesíteni a beszedéseket? 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Úgy gondolom, hogy az adós kolléga minden jogszabály által adott lehetőséggel él az 

adóbevételek beszedése érdekében. Sajnos mindig lesznek olyan hátralékok, amelyek nem 

vagy csak nagyon hosszú idő után tudnak befolyni. Azt nyugodt szívvel mondhatom, hogy a 

minden lehetséges jogi út igénybe van véve. 



 

Dr. Csősz Péter jegyző: 

A hivatali adóvégrehajtás az ingó és ingatlan végrehajtásig nem jut el, erre egy külön emberre 

lenne szükség, és leggyakrabban nem állna arányban a behajtható összeg a közben eltelt 

idővel és ráfordított költségekkel. 

 

Földháti István képviselő: 

Továbbra is az a véleményem, hogy mindent meg kell tenni a behajtás tekintetében. 

 

Hutóczki Péter polgármester:t 

Ezzel én is egyet értek, amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a 

Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot  hozta: 

 

45/2017. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöp Község Önkormányzatára 

vonatkozó 2016. évi adóigazgatási tájékoztatóját elfogadja. 

 

Felelős:  ------- 

Határidő: ------- 

 

 

5. 2016. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés 
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az előterjesztést mindenki megismerhette, kérdezem aljegyző asszonyt van-e kiegészítése? 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

A személyi probléma megoldódott, jelenleg már van családsegítő is helyből, ami szerintem 

nagyon fontos. 

 

Kozma Ferencné óvodavezető: 

Örülünk az új családsegítőnek, együttműködő, kéri az óvónők véleményét munkája során. 

 

Hutóczki Péter polgármester:t 

Én is úgy látom, hogy ügyes, igyekvő, nagyon meg van terhelve, egyre több a problémás 

család, és az egyéb feladatok is. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem 

szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő 

képviselő szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot  hozta: 

 

46/2017. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § 



(6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról 2016. évben szóló átfogó értékelést megtárgyalta, és azt 

elfogadta. 

 

A Képviselő-testület megbízza Kissné Terdik Erzsébet aljegyzőt, hogy az 

átfogó értékelést és a testületi határozatot tartalmazó jegyzőkönyvkivonatot 

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztályának küldje meg. 

 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

 

 

6. Óvodavezető pályázat kiírása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester 

Az előterjesztésben le van írva minden fontos információ a pályázattal kapcsolatban, a 

szükségessége már korábban ismeretes volt. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, 

kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 

jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot  hozta: 

 

47/2017. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat úgy határozott, hogy a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján: 

 

1. A Fülöpi Óvoda magasabb vezetői álláshely betöltésére pályázatot ír ki a 

határozat melléke szerint. 

 

2. Felhatalmazza a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, 

hogy gondoskodjon a Fülöpi Óvoda magasabb vezetői beosztás álláshely 

betöltésére kiírt, e határozat mellékletét képező pályázati felhívás 

megjelentetéséről. 

 

3. Felkéri az aljegyzőt az intézményvezető határozott idejű megbízására 

irányuló pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő elkészítő feladatok 

elvégzésére úgy, hogy az intézmény vezetői megbízással kapcsolatos 

döntését a Képviselő-testület legkésőbb 2017. november 6-ig meg tudja 

hozni. 

 

Határidő: pályázati kiírásban foglaltak szerint 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

 



Melléklet a 47/2017. (V. 29.) KT. sz. határozathoz 

Pályázati felhívás 

 

Fülöp Község Önkormányzata 

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 

hirdet 

 

a Fülöpi Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő – vezetői megbízás határozott időre, 2017.11.16-2022.07.31-ig szól. 

 

A munkavégzés helye:  

Fülöpi Óvoda – 4266 Fülöp Óvoda u. 1. sz. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 

gazdálkodásáéért és gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkatársak felett. 

 

Illetmény és juttatás: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései 

szerint. 

 

Pályázati felételek: 

 főiskolai végzettség, óvodapedagógus, 

 padagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

 legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-

munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkidőre szóló alkalmazás, 

 büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység 

folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

 cselekvőképes legyen 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 

 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás 

idejére szóló vezetési program, 

 képesítést igazoló iratok másolata (nyertes pályázat esetén kötelező az erdeti okiratok 

bemutatása), 

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó 

büntetlen előéletű, nem  közügyektől eltiltás hatálya alatt és nem áll tevékenység 

folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 



 nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos 

képzéshez, továbbításához, 

 a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes 

pályázati anyagba betekinthessenek 

 nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. 

törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 

 nyilatkozat a pályázatnak a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésén történő tárgyalásáról  

 Hiánypótlásnak helye nincs 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

www. kozigallas.gov.hu megjelenéshez számítva 30 nap (várhatóan 2017. augusztus 15.) 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

 Ajánlott küldeményként postai úton Fülöp Község Önkormányzat Polgármestere 

címére (4266 Fülöp, Arany J. u. 19. sz.). A borítékra kérjük ráírni: „Óvodavezetői 

pályázat”. 

 Személyesen Hutóczki Péter polgármesternek ( 4266 Fülöp, Arany J. u. 19.sz.) 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat benyújtási határidejét követően Kjt. szabályai szernt előkészítve a polgármester 

2017.október 31-ig a Képviselő-testület ülésére terjeszti. A Képviselő-testület a pályázat 

eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

 a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja, www.kozigallas.gov.hu 

 Oktatási és Kulturális Közlemény 

 www.fulopkozseg.hu 

 

 

7. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi Közfoglalkoztatási 

programjáról és a 2017. évi közfoglalkoztatási program tervéről 
            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Már a 2016. év is nehéz volt munkaszervezés szempontjából, de 2017. évben ez a helyzet 

csak tovább romlik. Egyre szűkül a foglalkoztatható kör, azonban a télen elkészült terv 

teljesítését pedig elvárják, és mi is azt szeretnénk, ha megvalósulna. Az oroszlánrészt továbbra 

is Furó Tibor kollégánk viszi, akinek még emellett más fontos feladatai is lennének, de ide is 

kevés egy ember. 

 

Földháti István képviselő: 

Gratulálok a nehézségek ellenére is elért jelentős eredményekhez. A véleményem továbbra is 

az, hogy ez valójában nem önkormányzati feladat kellene, hogy legyen, inkább a 

vállalkozókat kellene úgy támogatni, hogy megérje nekik gazdálkodni. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Nagyon ügyesen szerveztétek a tavalyi évet, minden lehetőség ki lett használva. Azzal 

egyetértek, hogy nem önkormányzati feladatnak kellene lenni a foglalkoztatás megoldásának. 

 

http://www.kozigallas.gov.hu/


Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló: 

Méltán büszkék lehetünk a nehézségek ellenére is elért eredményekre. Olyan jelentős 

eszközmennyiséghez jutott az önkormányzat, hogy a hasznosítás további lehetőségeit is 

keresni kell. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Gratulál az elért eredményekhez, külön örül neki, hogy az óvodába már a sertéshús is 

bekerülhet saját tenyésztésből. 

 

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 határozatot hozta: 

 

48/2017. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat úgy határozott, hogy az önkormányzat 2016. 

évi közfoglalkoztatási programjáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő:    - 

Felelős:   - 

 

 

8. Mezőőri rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az előterjesztésben részletesen le van írva, mi indokolja a teljesen új önkormányzati rendelet 

alkotását és mi volt a dilemma a mezőőri járulék ellene és mellette szóló érveknek. 

 

Földháti István képviselő: 

Mezőőrre szükség van, de az erdőt ne vigyázza, ha pedig igen le kell ülni az 

erdőtulajdonosokkal és fizessenek ők is. 

 

Hutóczki Imre képviselő: 

Szerintem pedig lehet, hogy nem kellene továbbiakban mezőőrt alkalmazni, meg kellene 

szüntetni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Szerintem pedig szükség van rá, éves szinten 1 M Ft támogatást kapunk a működéshez, és ő 

az egyetlen ún. közhatalmat jelentő személy a településen, aki mindig jelen van. 

 

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

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

szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

 



Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete 

a mezei őrszolgálatról 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§. (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  a.)  pontjában, valamint a fegyveres biztonsági 

őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. CLIX. törvény 19.§-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva a mezei őrszolgálatról a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. §. 

 

E rendelet célja Fülöp Község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzése, a 

termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, 

haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú ingatlanok 

földmérési jelek védelme, az illegális hulladéklerakó helyek kialakításának megakadályozása, 

a külterület közrendjének, közbiztonságának erősítése. 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. §. 

 

 

A rendelet területi hatálya kiterjed Fülöp Község közigazgatási területéhez tartozó 

termőföldekre. 

3. §. 

 

A rendelet személyi hatálya kiterjed a termőföldek tulajdonosaira, földhasználóira. 

 

 

3. A mezei őrszolgálat, mezőőr 

 

4. §. 

 

Az önkormányzat Fülöp Község külterületén lévő termőföldek őrzésére és védelmére mezei 

őrszolgálatot tart fenn. 

 

5. §. 

 

(1) A képviselő-testület által a 2.§-ban megjelölt  területek őrzését és védelmét a mezőőr 

látja el. 

(2) A mezei őrszolgálat  tevékenysége során együttműködik a rendőrséggel, a helyi 

gazdákkal, a katasztrófavédelemmel, a kormányhivatal szerveivel, a polgárőrséggel, a 

működési területén lévő vadásztársaságokkal és munkája során a polgárokkal és a civil 

szervezetekkel jó kapcsolatot alakít ki. 



(3)  A mezőőr feladatát a vonatkozó jogszabályok és Fülöp Község Önkormányzatának 

polgármestere utasításai szerint végzi, aki gyakorolja felette a munkáltatói 

jogosítványokat. 

 

4. Pénzügyi rendelkezések 

 

6. §. 

 

A mezei őrszolgálat fenntartási és működési költségeit az önkormányzat alábbi 

forrásokból biztosítja: 

a.) a központi költségvetésből származó hozzájárulásból, 

b.) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosított saját forrásból. 

 

7. § 

 

A Képviselő-testület 0 forintban állapítja meg a mezőőri járulékot. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

8. § 

 

Ez a rendelet 2017. június 1. napján lét hatályba , a 7.§-át 2017. január 1. napjától kell 

alkalmazni. 

9. § 

 

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Fülöp Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 6/2003.(IV.30.) KT. sz. rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről és 

fenntartásáról és a 11/2005. KT. sz. rendelete Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről és fenntartásáról szóló 6/2003. (IV.30.) KT. sz. 

rendeletének módosításáról. 

 

 

Hutóczki Péter sk.     Dr. Csősz Péter sk. 

polgármester      jegyző 

 

A rendelet kihirdetve. 

 

Fülöp, 2017. május 21. 

       Dr. Csősz Péter sk. 

       jegyző 
 

 

 

9. Közvilágítás korszerűsítésre ajánlat 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az előterjesztés részletesen tartalmazza a közvilágítás korszerűsítésének egy elérhető 

lehetőségét, mivel jelenleg nincs rá kilátás, hogy pályázati forrás legyen erre a célra. Ezért 



javasolom, hogy a Képviselő-testület határozzon a közvilágítási hálózat LED lámpatestekre 

történő korszerűsítése, az ehhez szükséges felmérések, tervezési munkák elkészíttetéséről. 

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

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

alábbi határozatot  hozta: 

 

49/2017. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza Fülöp 

község közvilágítási hálózatának LED lámpatestekre történő korszerűsítését. 

A Képviselő-testület a korszerűsítést biztosító ESCO konstrukcióra 

vonatkozóan indikatív ajánlatkérésre felhatalmazza a polgármestert. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a műszaki dokumentáció és 

ajánlattételi felhívás elkészíttetésével, melynek ismeretében a képviselő-

testület végleges döntést hoz az indikatív ajánlatkérés meghirdetéséről. 

Határidő:   2017. július 31. 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

 

 

10.   Mezőőri pályázat kiírása 
  Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

  Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester 

A mezőőri rendeletnél ismertettek és az előterjesztés tartalma alapján kérem döntsünk a 

pályázat kiírásáról. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-

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

igen szavazattal az alábbi határozatot  hozta: 

 

50/2017. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

megüresedő mezőőri álláshely betöltésére vonatkozó pályázati felhívást 

jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati felhívást tegye közzé a helyben 

szokásos módon, valamint kormányzati portálon, és a beérkező pályázatokat 

terjessze a Képviselő-testület elé elbírálásra. 

Határidő: pályázati kiírásban foglaltak szerint 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

 

 

 



Melléklet az 50/2017. (V.29.) KT. sz. határozathoz 

 

Pályázati felhívás 

 

Fülöp Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet 

 

mezőőri állás betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel. 

 

Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye: 

Fülöp Község közigazgatási területe 

 

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok, tartalma: 

Fülöp község közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, illetve ahhoz 

tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá 

mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme. Eb rendészeti feladatok 

ellátása.  A mezőőr feladatait, illetve a tevékenység folytatásának feltételeit az 1997. évi 

CLIX. törvény tartalmazza.    

 

Illetmény és juttatások: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezési szerint. 

 

Pályázati feltételek: 

 középiskolai/gimnáziumi vagy szakmunkás bizonyítvány 

 Az 1997. évi CLIX törvény 22.§. (1) bekezdésében meghatározott mezőőri és 

rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam 

elvégzését és a vizsga letételét vállalja. 

 A1 és B kategóriás vezetői engedély, vagy nyilatkozat arról. hogy megszerzését saját 

költségén vállalja 

 magyar állampolgárság 

 betöltött 18.  életév 

 büntetlen előélet 

 fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre 

 

Előnyt jelent: 

Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, jó hely ismeret 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen 

előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a 

közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló 

postai feladóvevény másolata 

 Iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai 



 Érvényes gépjárművezetői engedély másolata 

 Egészségügyi alkalmasság igazolása 

 Fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre másolata, vagy nyilatkozat annak 

megszerzésének vállalásáról 

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

 Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes 

pályázati anyagba betekinthetnek 

 A pályázó arra irányuló nyilatkozata, hogy kéri-e a pályázat zárt ülésen való 

tárgyalását 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

Képviselő-testület döntésétől függően, várhatóan: 2017. július 17. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2017. június 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Hutóczki Péter 

polgármester nyújt, a 06 20 669 6094-es telefonszámon 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Fülöp Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (4266. Fülöp, Arany J.  u. 19. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szerepelő azonosító számot, valamint a munkakör 

megnevezését: „mezőőr”. 

 Személyesen Hutóczki Péter polgármesternek 4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz. 

 

A pályázat elbírálás rendje: 

A beérkezett pályázatokat a Polgármester a benyújtás határidejét követő Képviselő-testületi 

ülésre terjeszti döntésre. 

Pályázatot kiíró, a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

 

Pályázati kiírás közzétételének helye: 

 kozigallas.hu 

 fulopkozseg.hu 

 

 

11.   Könyvvizsgáló megbízása 
  Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

  Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester 

Amennyiben az előterjesztéshez nincs kérdés vagy hozzászólás, kérem szavazzunk: a 

Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot  hozta: 

 

51/2017. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat 2016. évi könyvvizsgálati tevékenységének ellátásával a 

HAJDÚ AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (4028 Debrecen,  Zrínyi 



u. 8. sz.) bízza meg a 2016. évi zárszámadás és beszámoló elfogadásáig 

 

A személyesen közreműködő könyvvizsgáló:  

Nemesné Sőrés Erzsébet kamarai tag könyvvizsgáló 

Bejegyzési szám: 002694 

Megbízási díj összege: 120.000.-Ft/hó, azaz egyszázhúszezer forint bruttó 

összegben 

 

Felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgálati szolgáltatás végzésére 

vonatkozó megbízására vonatkozó szerződés aláírására. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2017. június 15. 

 

 

 

12.  EFOP-3.7.3 pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester 

Azért javaslom a pályázat benyújtását, mert sok olyan programhoz lenne lehetőség támogatást 

szerezni, amelyet egyébként is megcsinálunk saját erőből is. 

 

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

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

alábbi határozatot hozta: 

 

52/2017. (V. 29.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz hogy az 

EFOP-3.7.3. „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című 

pályázat benyújtásával egyetért, azt jóváhagyja. 

 

Felelős: Hutóczki Péter, polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

 

13. TRV Zrt. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester 

A bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint a szolgáltató megküldte az 

előterjesztéshez mellékelt beszámolót. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem 

szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő 

képviselő szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 



53/2017. (V. 29.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy a TRV Zrt. 

2016. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt 

elfogadta.  

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

14. Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester 

Az előterjesztésben, a melléklet táblázatban részletesen kimutatásra került a 2016. évi tervezet 

és a tényleges felhasználás, jelenleg fizetési kötelezettségünk áll fenn a hivatal felé. 

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

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

alábbi határozatot hozta: 

 

54/2017. (V. 29.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót – és az 553 E Ft fizetési kötelezettséget – a határozat 1. sz. 

melléklete szerint elfogadja. 

 

Felelős:   Hutóczki Péter polgármester 

   Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

Határidő:          2017. május 31. 

 

Megjegyzés: A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

15. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:t 

A polgármesteri jelentés írásban készült. Szeretném továbbá ismertetni a DIGI Kft. ajánlatát, 

melyet egy torony elhelyezéséhez ajánlanak bérleti díjként: 1.200.000.- forintot fizetnének kb. 

250 m2 terület használatáért, szerintem nem kellene elszalasztani a lehetőséget. Amennyiben 

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

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

határozatot hozta: 

 

55/2017. (V.29.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a  

- polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

- fülöpi 262 hrsz. ingatlanból 250 m2 területet használatra bérbe ad 



2029. június 15. napjáig határozott időtartamra berendezés 

üzemeltetésre a DIGI Távközlési és Szolgáltató KFT.-nek (1134 

Budapest, Váci út 35. sz. képviseli: Florin Ungureanu ügyvezető). A 

bérleti díj összegét évente 1.200.000.- Ft + áfa, azaz egymillió-

kettőszázezer + áfa forintban állapítja meg. 

- felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2017. június 30. 

 

 

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. 
 


