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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2018. április 17-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 

 

Tanácskozási joggal: 

        Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet  és Sándor László képviselők, 

  

 

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

Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére a meghívó szerint, kérdezi van-e 

valakinek módosító javaslata? 

 

Meghívó szerinti napirendek :     
 

1.) Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” 2018. április 17-én 

megtartásra kerülő közgyűlésével kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

 

1.) Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” 2018. április 17-én 

megtartásra kerülő közgyűlésével kapcsolatos döntés 

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.) Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmnű Zrt. „v.a.” 2018. április 17-én 

megtartásra kerülő közgyűlésével kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 



NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1.)  Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” 2018. április 

17-én megtartásra kerülő közgyűlésével kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Mivel a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt végelszámolására nyitva álló határidő 

2018. május 31-én lejár, a Vízmű Zrt  2018. március 27-i jegyzőkönyve szerint ezen időpontig 

dönteni kell a végelszámolás befejezéséről vagy a tevékenység folytatásáról, a kintlévőségek 

sorsáról és a telephely eladásának lehetőségéről. A legnagyobb vagyonrész még a Hétvezér 

utcai ingatlan, amely az értékbecslés szerint  347 millió forintot ér.  A jegyzőkönyv szerint 

eladás esetén ettől 10%-al lehet eltérni, de még így is 300 millió forint feletti összeget kellene 

kapni az ingatlanért. Vételi ajánlat a márciusi közgyűlésig 260 MFt  összegben érkezett. Nagy 

dilemma, hogy értékesítésre kerüljön ezen az értéken aluli áron, ha május 31-ig nem történik 

értékesítés a végelszámolás befejeződik és a vagyon működtetésére valamilyen társasági 

formát kell létrehozni, ami további költségeket jelent és arányosan nevesíteni kell a vagyont. 

Fülöpöt tulajdoni rész arányában ezen értékesítési összegnél 4.4 MFt tulajdoni hányadrész 

illetné meg, a kintlévőség összege 781.136.-Ft. Én azt javaslom, hogy a végelszámolás 

lezárását támogassuk, ne támogassuk az eladást ezen az áron, tekintettel azonban az alacsony 

(1,7124%-os) tulajdonosi hányadrészre), amennyiben döntésünkkel alul maradunk, ne 

gördítsünk akadályt az értékesítésnek amelynek nem is igazán tudunk. A kintlévőségeket ne 

vásároljuk meg, eladás, elszámolás esetén vonják le a részesedésből. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

A kint lévőség lakossági tartozásokat jelent? Az a véleményem, hogy ezen az áron értékesíteni 

egy lehetőség, meg kellene próbálni hátha lehet magasabb árat elérni. 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

A kint lévőségek lakossági hátralékokat jelentenek, a többi településhez képest Fülöpön azért 

alacsonyabb arányában ez az összeg, mert amikor a vízmű kérte, az önkormányzat mindenben 

együttműködött a hátralékok csökkentésében. 

Amennyiben nincs, kérem szavazzunk határozati javaslatról. 

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

szavazatával, 5  igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta. 

 

36/2018.(IV.17) KT. sz határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1.) Hajdú-Bihari Önkormányzatok Víznű Zrt. „V.A.” Hétvezér u. 21. sz. 

alatti 772 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez nem járul hozzá. Amennyiben 

a Zrt. többségi tulajdonosi hányada az eladás mellett dönt, azt elfogadja 

és tudomásul veszi. 

2.) Kintlévőségek, peres ügyekkel kapcsolatban Fülöp Község 

Önkormányzata a kintlévőséget nem kívánja megvásárolni, ingatlan 

értékesítése esetén a tulajdonosi részesedésből kívánja elszámolni. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: azonnal 



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. 
 

 


