
JEGYZŐKÖNYV 
F/ 200-15/2018. 

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018.  május 31-én  de. 8,00 órakor 

TARTOTT  RENDKÍVÜLI NYÍLT  
ÜLÉSÉRŐL 

 

 

 

 

 

 

            Hozott rendeletek:   - 

 

Hozott határozatok: 

57/2018. (V. 31.) KT. sz. határozat:  Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal   

2017. évi előirányzat módosítása 

58/2018. (V. 31.) KT. sz. határozat:  Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal   

2017. évi zárszámadása 

59/2018. (V. 31.) KT. sz. határozat: Önkormányzati bérlakás kérelem elbírálása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2018. május 31-én de. 8,00 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: 

 Dr. Csősz Péter jegyző 

         Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 Albert György pénzügyi vezető 

 

Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, jegyző urat, aljegyző asszonyt, a 

közös hivatal pénzügyi vezetőjét. Örömét fejezi ki, hogy személyesen is megismerhetjük a 

pénzügyes kollégát. Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére a meghívó szerint, 

kérdezi van-e valakinek módosító javaslata? 

 

Meghívó szerinti napirendek:     
 

1. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi előirányzat módosítása és 

zárszámadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Önkormányzati bérlakás kérelem 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

 

1. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi előirányzat módosítása és 

zárszámadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Önkormányzati bérlakás kérelem 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

 



1. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi előirányzat módosítása és 

zárszámadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Önkormányzati bérlakás kérelem 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadása 
            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Ez a napirend a soros ülésen levételre került a napirendről, mert a korábban megküldött 

előterjesztésben foglaltak egyeztetést kívántak, amely meg is történt. Az előterjesztésben 

foglaltak alapján a zárszámadás elfogadása előtt fontos elfogadni a tavalyi év előirányzatának 

módosítását is. A közös hivatal költségvetésének az előterjesztésben, a melléklet táblázatban 

részletesen kimutatásra került a 2017. évi tervezet és a tényleges felhasználás, jelenleg fizetési 

kötelezettségünk áll fenn a hivatal felé. A 2017. évi költségvetés tervezésekor 343 EFt fizetési 

kötelezettség lett tervezve, a tényleges felhasználás alapján azonban 817 EFt a fizetési 

kötelezettség. Természetesen ez az összeg magasabb lenne, de a dologi kiadások terén sok 

minden – különösen irodaszerek, működést szolgáló eszközök – beszerzése az önkormányzat 

költségvetésében jelentkeznek. 

 

Dr. Csősz Péter jegyző: 

A többletkiadásokat valóban a polgármester úr által elmondottak okozzák. Illetve az látszik az 

előterjesztésből, hogy arányában Nyírábránynak sokkal magasabb az önkormányzati 

támogatás része. Ez részben adódik az említett dologi kiadásokból, mely Nyírábrányban nagy 

arányban jelentkezik a közös hivatalnál. Illetve a finanszírozott létszámtól való eltérés miatt, 

mert a közös hivatal finanszírozott létszáma 15 fő. Nyírábrány 10 fő finanszírozott létszám 

alapján 15 fő a tényleges létszám. Fülöpön 5 fő a finanszírozott létszám és 2017-ben nem volt 

eltérés, átfedés. 

 

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 határozatot hozta: 

 

57/2018. (V. 31.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést az 

előterjesztés 2. sz. melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 



Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta: 

 

58/2018. (V. 31.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a 

817.475.-Ft fizetési kötelezettséget az előterjesztés 3. sz. 

melléklete szerint elfogadja. 

A fizetési kötelezettség előirányzatát az önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében, 2017. évi pénzmaradvány általános tartalék 

terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 
 

 

 

2. Önkormányzati bérlakás kérelem 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Beri István és felesége önkormányzati bérlakást kértek, mert az ő lakásuk lakhatatlanná vált, 

mielőtt teljesen az övéké lett volna. Albérletet nem igen kapnak, így szeretnék a Deák F. vagy 

a József A. utcán lévő házba átmenetileg beköltözni, mint bérlakásba. Szorgalmas emberek, 

mindig dolgoznak. Én javaslom, hogy valamelyik lakást, miután kiadható állapotba kerül, 

adjuk bérbe. 

 

Földháti István képviselő: 

Én nem javaslom sem a bérbe adást, sem az eladást, kérem, utasítsuk vissza a kérelmet. A 

bérbeadást a rossz tapasztalatok miatt, lelakva adták vissza a lakások egy részét a bérlők.  Az 

eladást sem, hiszen nem ilyen célból vásároltuk meg, hanem hasznosítani akarjuk az 

ingatlanokat. 

 

Hutóczki Imre képviselő: 

Én nem javaslom, hogy bérbe adjuk, megfelelő piaci áron valamelyik ingatlant a Képviselő-

testület adja el részükre. A bérbeadásokkal sajnos az utóbbi időben sok volt a rossz 

tapasztalat. Szerintem a két lakás – a Deák Ferenc utcán és a József Attila utcán lévő sem 

alkalmas jelen állapotában bérbeadásra. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Ezek az említett házak véleményem szerint sincsenek bérbe adható állapotban, először fel kell 

újítani valamennyire, és utána dönteni, hogy bérbe adjuk-e őket. 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Ha nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk, először a módosító javaslatokról kérem 

szavazzunk.  

 



A módosító javaslat a következő: A képviselő-testület Beri István és Jónás Ágnes 

önkormányzati bérlakás iránti kérelmét elutasítja. 

 

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

szavazatával, 4 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

59/2018. (V. 31.) KT. sz határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Beri 

István és Jónás Ágnes bérlakás iránti kérelmét elutasítja a bérlakások nem 

megfelelő lakhatási állapotára való hivatkozással. 

 

Felkéri a polgármestert tájékoztassa kérelmezőket. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2018. június 15. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület részvételét, azt ülést bezárja.  

 
 

k.m.f. 

 

 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 
 

 


