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Hozott határozatok:      

56/2017. (VI. 21.) KT. sz. határozat: A  „Belügyminisztérium önkormányzati                                                       

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében Fülöp Községi     

Önkormányzat részére a „321950 ebr 45”  tárgyú beszerzési eljárásban döntés                                                                          

meghozatala 

57/2017. (VI. 21.) KT. sz. határozat: A „VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 

kódszámú “Helyi termékértékesítést szolgáló piacok  infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés  fejlesztése” tárgyú pályázati kiírás 1. és 2.  

célterületén. 

58/2017. (VI. 21.) KT. sz. határozat: A 213/2 helyrajzi számú  belterületi  

helyi önkormányzati járdához kapcsolódó -  a Fülöp, Arany János u. 27. sz,  

fülöpi 231 helyrajzi számú ingatlanon  „helyi termelői piac épülete”  építési 

ügyében közútkezelői hozzájárulás megadása 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2017. június 21-én de. 11,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester, 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester, 

Furó Tiborné képviselő 

Földháti István képviselő, 

Hutóczki Imre képviselő 

Sándor László képviselő. 

 

Tanácskozási joggal: 

           Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

Igazoltan távol:  

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, aljegyző asszonyt. Javaslatot 

tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.  
 

Meghívó szerinti napirendek:     

1) „Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása keretében Fülöp Községi Önkormányzat részére a „321950 ebr 45” 

tárgyú beszerzési eljárásban döntés meghozatala 

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

2) A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú  “Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú pályázati kiírás 1. 

és 2. célterületén. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

1) „Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása keretében Fülöp Községi Önkormányzat részére a „321950 ebr 45” 

tárgyú beszerzési eljárásban döntés meghozatala 

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

2) A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú  “Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú pályázati kiírás 1. 

és 2. célterületén. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

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) „Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása keretében Fülöp Községi Önkormányzat részére a „321950 ebr 45” 

tárgyú beszerzési eljárásban döntés meghozatala 

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

2) A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú  “Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú pályázati kiírás 1. 

és 2. célterületén. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1) „Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása keretében Fülöp Községi Önkormányzat 

részére a „321950 ebr 45” tárgyú beszerzési eljárásban döntés 

meghozatala 
            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

            Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti az előterjesztést, ami írásban ki lett küldve. A helyszínen is megtekintették a 

felújítandó épületet, ennek tudatában készültek az árajánlatok. A határidő nagyon szűkös, 

ezzel is tisztában voltak az ajánlattevők. 

 

11.07.: Hutóczki Imre képviselő megérkezik az ülésre: jelenlévő képviselők száma 6 

 

Amennyiben nincs kérdés és hozzászólás, kérem szavazzunk. A Képviselő-testület 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

56/2017. (VI .21.) KT.  SZ. HATÁROZAT: 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlatot benyújtó 

Lanora Solution Fejlesztési és Innovációs Kft.-t (4032 Debrecen, 

Kosztolányi Dezső u. 27.) bízza meg – az ajánlatában meghatározott 

23.546.360 Ft + ÁFA vállalkozási díj ellenében – a 4266 Fülöp, Óvoda utca 

1. sz. alatt található óvoda felújításával és korszerűsítésével kapcsolatos 

feladatok ellátásával. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Hutóczki Péter polgármestert a 

vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 



 

2) A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú  “Helyi termékértékesítést szolgáló 

piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú 

pályázati kiírás 1. és 2. célterületén. 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

            Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti az előterjesztést illetve elmondja, hogy a közútkezelői hozzájárulást egy külön 

határozatban meg kell hozni. A piac esetében már nagyon vártuk a lehetőséget, hogy be 

lehessen nyújtani a pályázatot. A konyhafejlesztésre pedig már volt is benyújtva, csak nem 

kapott támogatást. 

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

szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

57/2017. (VI. 21.) KT. SZ.  HATÁROZAT: 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

pályázat benyújtásával részt vesz a Vidékfejlesztési Program keretből 

megvalósítható VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú “Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 

tárgyú pályázati kiírás 1. és 2. célterületén. 

Pályázat címe:  

„Helyi termékértékesítést szolgáló piac kialakítása és közétkeztetés fejlesztése 

Fülöpön” 

  

Beruházás megvalósításának helyszínei: 

 

Fülöp, Arany J. u. 27.  sz. 231 hrsz. (helyi termékértékesítést szolgáló piac) 

Fülöp, Óvoda u. 1. sz. fülöpi 124/14 hrsz. (közétkeztetés fejlesztése) 

Fülöp, Kossuth u. 30. sz. fülöpi 52/4 hrsz. (közétkeztetés fejlesztése) 

 

 A fejlesztés célja: helyi termelői piac kialakítása és közétkeztetés fejlesztése a 

településen. 

  

 teljes piactér kialakítása, épületekkel, fedett és fedetlen térrészekkel, 

szociális helyiségekkel együtt 

 főzőkonyha és tálalókonyha szükséges eszközeinek beszerzése 

  

A 1. célterület  

bruttó bekerülési költsége     52.294.738,- Ft, azaz 

ötvenkettőmillió-kettőszázkilencvennégyezer– hétszázharmincnyolc forint. 

 Ebből pályázati támogatás: bruttó   49.680.001,-Ft, azaz 

negyvenkilencmillió-hatszáznyolcvanezer-egy forint. 

Saját forrás: bruttó         2.614.737,- Ft, azaz 

kettőmillió- hatszáztizennégyezer - hétszázharminchét forint, mely az 

Önkormányzat bankszámláján rendelkezésre áll. 

 

 



A 2. célterület  

bruttó bekerülési költsége     9.897.420,- Ft, azaz 

kilencmillió-nyolcszázkilencvenhétezer– négyszázhúsz forint. 

 Ebből pályázati támogatás: bruttó    9.402.549,- Ft, azaz 

kilencmillió-négyszázkettőezer-ötszáznegyvenkilenc forint. 

Saját forrás: bruttó      494.871,-Ft, azaz 

négyszázkilencvennégyezer - nyolcszázhetvenegy forint, mely az Önkormányzat 

bankszámláján rendelkezésre áll. 

 

A projekt megvalósításához szükséges saját erőt (3.109.608,- Ft) a Képviselő-

testület a 2017. évi költségvetésből biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: Szavazzunk a közútkezelői hozzájárulás 

megadásáról is, mely nélkül nem tudjuk benyújtani pályázatot. 

 

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

szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

58/2017. (VI.21.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

213/2 helyrajzi számú belterületi helyi önkormányzati járdához kapcsolódó -  

a Fülöp, Arany János u. 27. sz,  fülöpi 231 helyrajzi számú ingatlanon  

„helyi termelői piac épülete” építési ügyét érintően a parkoló, út, járda, 

útcsatlakozás építése elvégzéséhez a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 42/A.§. (1) bekezdése alapján közútkezelői hozzájárulását 

megadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az építési engedélyezési eljárás 

indításáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, a nyílt ülést bezárja 11,45 perckor. 
 

k.m.f. 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 


