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Hozott rendeletek:         - 

 

 

 

Hozott határozatok:      

67/2017. (VIII. 03.) KT. sz. határozat: TP-1-2017 kódszámú „a tanyák, 

valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi 

fejlesztések támogatására” című pályázat benyújtása 

68/2017. (VIII. 03.) KT. sz. határozat: Bányaszolgalmi és vezetékjog 

bejegyzéshez hozzájárulás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2017. augusztus 03-án de. 08,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt 

üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester, 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester, 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

Furó Tiborné képviselő 

Földháti István képviselő, 

Hutóczki Imre képviselő 

Sándor László képviselő. 

 

Tanácskozási joggal: 

           Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

Igazoltan távol:  - 

 

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

tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.  
 

Meghívó szerinti napirendek:   

1) TP-1-2017 kódszámú „a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és 

fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására” című pályázat 

benyújtása 

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2) Bányaszolgalmi- és vezetékjog bejegyzéshez hozzájárulás. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

1) TP-1-2017 kódszámú „a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és 

fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására” című pályázat 

benyújtása 

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2) Bányaszolgalmi- és vezetékjog bejegyzéshez hozzájárulás. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

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) TP-1-2017 kódszámú „a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és 

fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására” című pályázat 

benyújtása 

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2) Bányaszolgalmi- és vezetékjog bejegyzéshez hozzájárulás. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1) TP-1-2017 kódszámú „a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését 

és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására” 

című pályázat benyújtása 
            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

            Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti az előterjesztést, ami írásban ki lett küldve. Újra megpróbáljuk a nézőtéri sátort és 

kapcsolódó eszközöknek a beszerzését megpályázni. 

 

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

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

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

67/2017. (VIII. 03.) KT. sz. határozat 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy benyújtja pályázatát a Földművelésügyi Minisztérium által 

meghirdetett, TP-1-2017 kódszámú „a tanyák, valamint a tanyás térség 

megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések 

támogatására” című pályázati felhívására. A pályázati felhívás 2/C „tanyasi 

idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztése” alcélra kültéri 

rendezvénysátor beszerzésére. 

 

Projekt költsége: 

Beszerzés:   1.850.000.- + 499.500.- (áfa) =   2.349.500.-Ft 

Projektmenedzsment:       92.500.- +    24.975.- (áfa) =     117.475.-Ft 

_____________________________________________________________ 

Összesen:   1.942.500.-+ 524.475.-(áfa) =  2.466.975.- Ft 

 

Ebből: 

Igényelt támogatás:  2.000.000.-Ft 

Saját forrás (önerő):    466.975.-Ft 

 

A saját forrás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 

biztosítja.   

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a pályázattal 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2017. augusztus 07. 

Felelős: polgármester 



 

2.) Bányaszolgalmi és vezetékjog bejegyzéshez hozzájárulás 
      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

                  Előterjesztés: határozati javaslat írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti az előterjesztést, illetve elmondja, hogy ez a vezetékjog nem kerül földhivatali 

bejegyzésre. 

 

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

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

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

68/2017. (VIII. 03.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Önkormányzatának tulajdonában lévő 0529, 0536/73, 0576/1, 0577/80, 

0578, 0618/24, 0619 és 0620/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanok 

(művelési ág: kivett saját használatú út, legelő szántó)  tekintetében 

hozzájárul a O&GD Újléta Koncessziós Kft (1024 Budapest, Lövőház u. 39. 

sz. Cg. 01-09-2014999) részére létesítési (elhelyezési) bányaszolgalmi jog 

alapításához az OGD Penészlek-100 kút szénhidrogén vezeték 

megépítéséhez.  

A bányaszolgalmi jog az építkezés idejére szól. A használatért 100 Ft/m2 

(összesen 158.600.-Ft, azaz egyszáz-ötvennyolcezer forint) kártérítést fizet 

bányavállalkozó az Önkormányzat részére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a O&GD Újléta Koncessziós Kft  

előterjesztés mellékletét képező „Bányaszolgalmi jog alapítására vonatkozó 

megállapodást” kösse meg.  

 

Határidő: 2017. augusztus 30. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, a nyílt ülést bezárja 08.15 perckor. 
 

 

k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 


