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            Hozott rendeletek: - 
10/2018. (IX. 28.) ÖR. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. 

(III. 14.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról 

11/2018. (IX. 28.) ÖR. A közterület használatának és igénybevételének 

szabályozásáról 

12/2018. (IX. 28.) A középfokú oktatási intézményben tanulók részére tanulmányi 

ösztöndíj alapításáról 

 

Hozott határozatok:      

75/2018. (IX. 28.) KT. sz. határozat: Debreceni Vízmű Zrt. részvényjegy vásárlás 

76/2018. (IX. 28.) KT. sz. határozat: Debreceni Vízmű Zrt. bérleti-üzemeltetési 

szerződésről döntés 

77/2018. (IX. 28.) KT. sz. határozat: Fülöpi Óvoda beszámolójának elfogadása 

78/2018. (IX. 28.) KT. sz. határozat: Fülöpi Óvoda 2018/2019. nevelési év 

munkatervének elfogadása 

79/2018. (IX. 28.) KT. sz. határozat: Fülöpi Óvoda csoport létszám túllépés 

engedélyezése 

80/2018. (IX. 28.) KT. sz. határozat: Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 

beszámolója 

81/2018. (IX. 28.) KT. sz. határozat: A helyi önkormányzatok működőképessége 

megőrzését szolgáló 2018. évi kiegészítő támogatás benyújtásáról 

82/2018. (IX. 28.) KT. sz. határozat: Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről 

83/2018. (IX. 28.) KT. sz. határozat: BURSA HUNGARICA felsőoktatási 

ösztöndíj pályázat csatlakozás  

84/2018. (IX. 28.) KT. sz. határozat: Középiskolai tanulmányi ösztöndíj kiírása 

85/2018. (IX. 28.) KT. sz határozat: Polgármesteri jelentés 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2018. szeptember 28-án de. 8,00 órakor megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

Furó Tiborné képviselő 

Földháti István képviselő 

 

Igazoltan távol:     

Sándor László és Hutóczki Imre képviselők 

 

Tanácskozási joggal: 

 Dr. Csősz Péter jegyző 

         Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, Bugyáné Szász Erzsébet 

képviselőt, községünk díszpolgárát, jegyző urat, aljegyző asszonyt, Nemesné Sőrés Erzsébet 

könyvvizsgálót, Szűcsné Almási Andrea pénzügyes munkatársat, Ányos József Debreceni 

Vízmű Zrt. vezérigazgatóját. 

Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére, javaslatot tesz a meghívó szerinti 

napirend módosítására. elnézést kérek a meghívó napirendjei elszámozásra kerültek. Nem 

került napirendre az önkormányzat I. félév gazdálkodási beszámolója. Figyelembe véve a 

korábbi tapasztalatokat, azt javasoljuk, hogy ¾ éves beszámolót tárgyaljon a Tisztelt 

Képviselő-testület, hiszen októberben már annak van nagyobb jelentősége és realitása. Illetve 

javaslom módosítani a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét, figyelembe véve a meghívott 

vendégek, előadók idejét. 

 

Meghívó szerinti napirendek:  

1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az Önkormányzati 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 14.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2018. évi 

kiegészítő támogatás benyújtásáról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Tájékoztató a Néri Szent Fülöp Általános Iskola 2017-2018. tanévben végzett 

munkájáról, a 2018-2019. tanévre meghatározott főbb feladatokról 

Előterjesztő: Popovics Ferencné intézményvezető 

7. Tájékoztató a Fülöpi Óvoda 2017-2018. nevelési évben végzett munkájáról és a 

2018-2019. nevelési évre meghatározott főbb feladatokról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről, 2017. évi tervezett és végrehajtott 

szűrésekről 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



9. Közterület használatról szóló rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. BURSA Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. A középfokú oktatási intézményben tanulók részére tanulmányi ösztöndíj 

alapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

12. A Vizi közmű (ivóvíz- és szennyvíz) kötelező közszolgáltatás biztosítása 

érdekében részvény vásárlás a Debreceni Vízmű ZRT társaságnál és az erről 

szóló adás-vételi szerződés elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

13. A Vizi közmű (ivóvíz- és szennyvíz) kötelező közszolgáltatás biztosítása 

érdekében a Debreceni Vízmű ZRT alapszabályának és SZMSZ-ének, valamint a 

Közsszolgáltatási és üzemeltetési szerződésének elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

14. KÜLÖNFÉLÉK 

- Óvodai munkaterv elfogadása, csoport létszámemelés 

 

Javasolt napirend: 

1. A víziközmű (ivóvíz- és szennyvíz) kötelező közszolgáltatás biztosítása érdekében 

részvény vásárlás a Debreceni Vízmű ZRT. társaságnál és az erről szóló adás-

vételi szerződés elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. A víziközmű (ivóvíz- és szennyvíz) kötelező közszolgáltatás biztosítása érdekében 

a Debreceni Vízmű ZRT. alapszabályának és SZMSZ-ének, valamint a 

Közszolgáltatási és üzemeltetési szerződésének elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Tájékoztató a Fülöpi Óvoda 2017-2018. nevelési évben végzett munkájáról és a 

2018-2019. nevelési évre meghatározott főbb feladatokról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Óvodai munkaterv elfogadása, csoport létszámemelés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Tájékoztató a Néri Szent Fülöp Általános Iskola 2017-2018. tanévben végzett 

munkájáról, a 2018-2019. tanévre meghatározott főbb feladatokról 

Előterjesztő: Popovics Ferencné intézményvezető 

6. Az Önkormányzati 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.14.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2018. évi 

kiegészítő támogatás benyújtásáról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. Közterület használatról szóló rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről, 2017. évi tervezett és végrehajtott 

szűrésekről 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. BURSA Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



11. A középfokú oktatási intézményben tanulók részére tanulmányi ösztöndíj 

alapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

12. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

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. A víziközmű (ivóvíz- és szennyvíz) kötelező közszolgáltatás biztosítása érdekében 

részvény vásárlás a Debreceni Vízmű ZRT. társaságnál és az erről szóló adás-

vételi szerződés elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. A víziközmű (ivóvíz- és szennyvíz) kötelező közszolgáltatás biztosítása érdekében 

a Debreceni Vízmű ZRT. alapszabályának és SZMSZ-ének, valamint a 

Közszolgáltatási és üzemeltetési szerződésének elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Tájékoztató a Fülöpi Óvoda 2017-2018. nevelési évben végzett munkájáról és a 

2018-2019. nevelési évre meghatározott főbb feladatokról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Óvodai munkaterv elfogadása, csoport létszámemelés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Tájékoztató a Néri Szent Fülöp Általános Iskola 2017-2018. tanévben végzett 

munkájáról, a 2018-2019. tanévre meghatározott főbb feladatokról 

Előterjesztő: Popovics Ferencné intézményvezető 

6. Az Önkormányzati 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.14.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2018. évi 

kiegészítő támogatás benyújtásáról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. Közterület használatról szóló rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről, 2017. évi tervezett és végrehajtott 

szűrésekről 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. BURSA Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. A középfokú oktatási intézményben tanulók részére tanulmányi ösztöndíj 

alapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

12. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

  



NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. A vítiközmű (ivóvíz- és szennyvíz) kötelező közszolgáltatás biztosítása 

érdekében részvény vásárlás a Debreceni Vízmű ZRT. társaságnál és 

az erről szóló adás-vételi szerződés elfogadása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

Napirendnél jelen van: Ányos József Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgató 

      

Hutóczki Péter polgármester:  

Köszöntöm Ányos József vezérigazgató urat, aki ismét eljött az ülésre most, mint a 

lehetséges, potenciális közszolgáltatást nyújtó az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásban. 

Áprilisban döntött a Képviselő-testület, hogy felmondja a bérleti-üzemeltetési szerződést a 

jelenlegi szolgáltatóval, a TRV Zrt-vel. A TRV Zrt. a július 23-i levelében nem fogadta el 

felmondást, mondván nem ért egyet – az általunk nem is közölt – kifogásokkal. Ezt követően 

volt egy személyes egyeztetés a polgármesterek és a TRV Zrt. vezetése között, ennek 

eredményeképpen a szeptember 18-án kelt levelében nyilatkozott, hogy a korábbi – július 23-i 

– kifogásokat tartalmazó levelet visszavonja és a közölt felmondást elfogadja. Ettől fogva a 

következő feladat, hogy új szolgáltató legyen és megtegyük az ehhez szükséges lépéseket. A 

Debreceni Vízmű Zrt. a maga részéről megküldött minden szükséges dokumentumot, 

amelyek megismerése, elfogadása szükséges a végleges ivó- és szennyvíz üzemeltetési és 

bérleti szerződések megkötéséhez. Kérdezem vezérigazgató urat, szeretné-e kiegészíteni a 

hallottakat, illetve az előterjesztéseket? 

Ányos József vezérigazgató: 

Köszöntöm képviselő-testületet és a jelenlévőket. Az elhangzottakat és a leírtakat, illetve az 

általunk megküldött anyaghoz annyi kiegészítést tenni ezen napirend kapcsán, hogy a 

részvényvásárlás azért szükséges, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos közvetlenül 

megbízhassa a cégünket a közszolgáltatás ellátásával. Nem kell nagy összegekben 

gondolkodni, hiszen a többségi tulajdonos – Debrecen város – többségi tulajdoni hányadát 

úgy sem lehet versenytársnak tekinteni és nincs is erre szükség. Mindig is az volt a cél, hogy 

minden település megelégedésére végezzük a munkánkat és ne csak Debrecen legyen a 

célpont. 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Amennyiben nincs kérdés, kérem, szavazzunk. A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

75/2018. (IX. 28.) KT. sz. határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: 

Vkszt.) 29. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése érdekében - tekintettel a 

Vkszt. 16. § (6) bekezdés a) pontjában rögzített feltételre - 1 db, 10.000,- Ft 

névértékű Debreceni Vagyonkezelő Zrt. által kibocsátott törzsrészvényt 

vásárol 10.000,- Ft-os vételáron. 

 

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. által kibocsátott törzsrészvény 

megvásárlásával a Vkszt. 29. § (1) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás 



lefolytatása nélkül köthető meg az önkormányzat tulajdonában lévő 

víziközmű vagyon tekintetében a bérleti-üzemeltetési szerződés, a 

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. többségi tulajdonában lévő Debreceni Vízmű 

Zrt.-vel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 

megkötésére, aláírására, illetve a részvény vételárának kiegyenlítésére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

2. A víziközmű (ivóvíz- és szennyvíz) kötelező közszolgáltatás biztosítása 

érdekében a Debreceni Vízmű ZRT. alapszabályának és SZMSZ-

ének, valamint a Közszolgáltatási és üzemeltetési szerződésének 

elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

Napirendnél jelen van: Ányos József Vízmű Zrt vezérigazgató 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Nem szeretném megismételni az előző napirendi pontnál elmondottakat, annak folytatása ezen 

napirendnél lévő döntések meghozatala is. Kérdezem ismét vezérigazgató urat, hogy itt van-e 

kiegészíteni valója?  

Bennem volt egy kicsi elbizonytalanodás, amikor az egyeztetés történt Vámospércsen, nem 

bíztam benne, hogy a felmondás elfogadásra került. 

 

Ányos József Debreceni Vízmű Zrt vezérigazgató: 

Az Szmsz megismerése azért fontos, mert mint tulajdonosoknak kötelező megismerni, hiszen 

nem lesz ott a képviselő-testület a közgyűléseken. Ettől függetlenül fontos, hogy tisztában 

legyen vele minden tulajdonos, hogy milyen szabályok mentén, felelősen születnek a 

döntések. A cég egyszemélyi irányítású és nem a szokásos „tanács vezetés”. Ettől függetlenül 

működik a FEB és az 5 MFt feletti döntések során írásban véleményt kell kérni az 

igazgatóságtól. A bérleti és üzemeltetési szerződések szövege szinte 90%-ban törvényi, 

jogszabályi környezet által meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmaz. A településre 

vonatkozó rész tulajdonképpen az igénybevevők által fizetendő díj és a közszolgáltató által 

fizetendő bérleti díj. A TRV Zrt-vel szennyvíz vonatkozásában Fülöpnek és Nyírábránynak 

egy szerződése volt, most külön-külön kerül megkötésre. 

 

Megjegyzés: 8,25 perckor HUTÓCZKI IMRE képviselő megérkezik, jelenlévő képviselők 

száma: 6 fő 

 

Dr. Csősz Péter jegyző: 

Az egy szerződés vagy külön – külön szerződést még szeretném egyeztetni Önökkel, mert a 

TRV Zrt. jogszabályi hivatkozással alátámasztva kérte a szerződések összevonását. Ha lehet 

külön-külön szerződés jogszabály szerint, az természetesen minden félnek egyszerűbb lenne. 

  



Földháti István képviselő: 

Milyen stádiumban van a lakosság felé az egységes díj bevezetésére, amiről mostanában lehet 

hallani? 

 

Ányos József Debreceni Vízmű Zrt vezérigazgató: 

Hivatalosan semmilyen, egy állami számvevőszéki beszámoló került nyilvánosan 

bemutatásra, amelynek következtében felröppentek a hírek. A beszámoló nem csak a vízdíjra, 

hanem általánosságban a közszolgáltatási díjak rendezésének szükségességére utalt. Az ő 

véleményük is az, hogy a víziközművek tekintetében mindenképpen kellene valami 

egységesség felé irányulni. 40 közszolgáltató van, közszolgáltatásonként a területi 

helyzetüknél fogva eltérő lehetőségekkel, ezért nagyon nehéz, szinte lehetetlen lesz egy, 

általános, teljesen egységes díjra számítani. 2012-től ugyanannyi a vízdíj, 2013-ban tovább 

terhelte a rezsicsökkentő intézkedések illetve belépett a közműadó, ami 125Ft/fm. Ilyen 

terhek mellett is a Debreceni Vízmű Zrt. nyereséggel zárja gazdasági éveit. 

 

Megjegyzés: 8,30 perckor SÁNDOR LÁSZLÓ képviselő megérkezik, jelenlévő képviselők 

száma: 7 fő 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, akkor kérem, hogy szavazzunk. A Képviselő-testület 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

76/2018. (IX. 28.) KT. sz. határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy mint 

ellátásért felelős, a tulajdonát és törzsvagyonát képező ivóvízközmű, és 

szennyvízközmű működtetésére (üzemeltetésére, fenntartására), az ivóvíz-

szolgáltatás, és a szennyvízelvetés-tisztítás teljesítése érdekében, bérleti-

üzemeltetési szerződést köt határozatlan időre, ivóvízszolgáltatás céljára, a 

víziközművek működtetésére létrehozott Debreceni Vízmű Zrt. (székhely: 

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14., cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000479, 

adószám: 23458208-2-09) víziközmű szolgáltatóval. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti-üzemeltetési 

szerződés tartalmának a víziközmű szolgáltatóval történő egyeztetésére, 

illetve a szerződés megkötésére. 

 

A bérleti üzemeltetési szerződés hatályba lépésének napja a Tiszamenti 

Regionális Vízmű Zrt.-vel hatályban lévő bérleti üzemeltetési szerződés 

megszűnésének napja. 

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

  



3. Tájékoztató a Fülöpi Óvoda 2017-2018. nevelési évben végzett 

munkájáról és a 2018-2019. nevelési évre meghatározott főbb 

feladatokról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

Napirendnél jelen van: Hutóczki Valéria megbízott intézményvezető 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti az óvodavezető hölgyet, kérdezi szeretné-e kiegészíteni az írásos beszámolóját. 

 

Hutóczki Valéria megbízott intézményvezető: 

Köszöntöm a képviselő-testület tagjai, a jelenlévőket. Úgy gondolom az óvoda életében egy 

sikeres évet zártunk az előző nevelési évvel. A pályázatokat is kihasználva igen sok helyre el 

tudtunk jutni a gyerekekkel. Megköszönöm az önkormányzatnak az éves együttműködést, a 

nyújtott segítséget. Az idén kicsit rendkívülien indultunk 29 és 30 fővel kezdődött a nevelési 

év. Így a 2,5 éveseket el kellett utasítani. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Nagyon örülök, hogy az óvoda ilyen jól veszi az akadályokat, így ilyen nehezített 

körülmények miatt is. 

 

Földháti István képviselő: 

Az óvodában jelenleg a személyi feltételek – különösen óvónőket nézve – mennyire vannak 

rendben, megfelelőek-e? 

 

Hutóczki Valéria megbízott intézményvezető: 

Jelenleg 2 fő határozatlan idejű és 1 határozott idejű óvónő van, egy kolléganő jelenleg 

tartósan táppénzes állományban van. Illetve egy nyugdíjas óvónéni van heti 10 órában, ennyit 

enged meg a jogszabály neki, de ez is nagy segítség jelenleg nekünk a működésben. Ott 

vannak még a dajkák és a segítők. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ez a létszám, illetve a tartós táppénz miatt szerintem nem fedi a jogszabály által előírtat, 

illetve megengedhetőt. Én javasolnám, hogy határozott időre kerüljön óvónői állás 

meghirdetésre, a megemelkedett gyermeklétszám is indokoltottá teszi.  

 

Hutóczki Imre képviselő: 

Előfordult-e olyan, hogy 3 éves felvétele elutasításra került és 2,5 félévest pedig felvettünk az 

óvodába? 

 

Hutóczki Valéria megbízott intézményvezető: 

Ilyen eset nem volt, jelenleg 2,5 évesek vannak elutasítva a felvételtől, illetve várólistán 

vannak, a 3 éveseket kötelező felvenni és felvettünk mindenkit. Ezzel jelenleg maximális az 

óvodai férőhely kihasználtsága. 

 

Földháti István képviselő: 

Nem lehetne-e, illetve nem kell-e bölcsődei elhelyezésben gondolkodni, akár az egységes 

bölcsődében? 



Dr. Csősz Péter jegyző: 

2018. szeptember 1-jétől a jogszabály nem engedi az egységes óvoda-bölcsőde létrehozását, 

vagy önálló intézményben vagy többcélú intézményként lehet létrehozni. Egyik sem 

egyszerű, nagyon sok feltételnek kell megfelelni és még a fenntartási kérdések is ott vannak. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Maximális elégedettségemet szeretném kifejezni az egész óvodai munkáért, nagyon tartalmas 

nevelési évet zártak, igen gazdag volt programokban a gyermekek számára. 

 

Popovics Ferencné iskolaigazgató 

Én azt szeretném kérni az óvodától, hogy ebben az évben és a továbbiakban próbáljunk még 

szorosabban együttműködni az óvoda és az iskola. Ezt annak tapasztalata alapján mondom, 

hogy látom a mindenkori elsősöket és a tanító nénijüket, hogy milyen problémákkal 

küzdenek, amelyek egy részében lehetne már segíteni az óvodás korban. 

 

Hutóczki Valéria megbízott intézményvezető: 

Az óvodában nem lehet fejlesztési tevékenységet és iskolafelkészítetést végezni a 

gyerekekkel, csak játékosan foglalkozni. Illetve jelenleg az óvónők leterheltsége miatt idő 

sincs ezzel foglalkozni. 

 

Hutóczki Imre képviselő: 

Jelenleg hány első osztályos gyermek van? 

 

Popovics Ferencné iskolaigazgató 

12 gyermek van az osztályban és van egy magántanuló is. 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Érzek egy kis ellentmondást óvodavezető azon véleményei között, hogy elégedett a jelenlegi 

létszámhelyzetével, ugyanakkor most meg azt mondja, hogy nagy a leterheltségük. Én azt 

kérem, hogy tekintse át jelenlegi létszámhelyzetüket és a jogszabály által előírt és 

megengedett létszámot. Amennyiben van lehetőség, arra kérem kerüljön az állás 

meghirdetésre. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

A nyitvatartási időn van-e igény hosszabbítani? 

 

Hutóczki Valéria megbízott intézményvezető: 

Jelenlegi nyitva tartás megfelelőnek látszik, nem jelentkezett eltérő igény 7,00 órától 

lehetőség van a gyereket behozni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Lehet, hogy az említett magas színvonal még távolabb van, de nem lehetetlen. Valika 

gyakorlatilag nem jószántából lett óvodavezető, ez egy kényszerhelyzet volt, ebből igyekszik 

kihozni, ami lehetséges. Vannak mindig nehézségek, melyeknek a megoldásán kell dolgozni. 

Én az elhangzottakon túl azt kérem, hogy az óvoda – szülő – iskola kapcsolata ne merüljön ki 

az intézményi találkozásban, minden lehetséges formát meg kell keresni az együttműködésre, 

nagyon támogatom a családlátogatások gyakorlattá válását. Amennyiben nincs több kérdés 

kérem szavazzunk. 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



77/2018. (IX. 28.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Fülöpi Óvoda 2017-2018. nevelési évben végzett munkájáról, a 2018-2019. 

nevelési évre meghatározott főbb feladatokról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

Felelős:   - 

Határidő:   - 
 

 

 

4. Óvodai munkaterv elfogadása, csoportlétszám emelés 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: Írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az előző napirendhez kapcsolódóan, az előterjesztésben leírtak szerint szükséges az óvodai 

munkaterv megismerése és jóváhagyása, illetve az elmondottak és leírtak miatt az óvodai 

csoportlétszám emeléshez hozzájárulás.  

Kérem amennyiben nincs kérdés, szavazzunk. A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

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

határozatot hozta: 

 

78/2018. (IX. 28.) KT. sz. határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdése alapján véleményezi és elfogadja a 

Fülöpi Óvoda (4066. Fülöp, Óvoda u. 1. sz.)  2018/2019. nevelési évre 

vonatkozó munkatervét. 

Felkéri a Polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról gondoskodni 

szíveskedjen. 

 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Megjegyzés: A Fülöpi Óvoda munkaterve a határozat mellékletét képezi. 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2018.. (IX. 28.) KT. sz. határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Fülöpi Óvoda intézményében 2018/2019. nevelési évben az óvodai 

csoportokban a maximális csoportlétszám legfeljebb húsz százalékkal 

történő túllépését engedélyezi: 



2 csoportban 30 fő/csoport létszám 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse. 

 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

5. Tájékoztató a Néri Szent Fülöp Általános Iskola 2017-2018. tanévben 

végzett munkájáról, a 2018-2019. tanévre meghatározott főbb 

feladatokról 
Előterjesztő: Popovics Ferencné intézményvezető 

Előterjesztés: Írásban 

Napirendnél jelen: Popovics Ferencné intézményvezető 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti az igazgató asszonyt, kérdezi, szeretné-e valamivel kiegészíteni az igen részletes, 

mindenre kiterjedő beszámolóját. 

 

Popovics Ferencné intézményvezető: 

Köszöntöm a képviselő-testületet és a jelenlévőket. Meggyőződésem, hogy az elmúlt 

tanévben a kollégáimmal együtt nagyon sokat dolgoztunk, nagyon sok újdonságot tudtunk 

bevezetni pl. a gyorsasági mérés, amely a gyerekek fejlődését szolgálja Ebben a tanévben 

ismét sikerül az úszásoktatást folytatni, újdonság a zeneoktatás. A kollégáknak és nekem is 

nagyon sok gyakorlati hasznossággal járt a konfliktuskezelés tanfolyam. Az új tanévre 

legfőbb feladatnak a hiányzások jelentős mértékű csökkentését írtuk elő magunknak. Az előző 

tanévben messze átlagon felül volt a hiányzások száma. Minden lehetséges hivatalos utat 

bejártunk, de sajnos csekély eredménnyel. Komplex összefogásra lesz szükség ebben a 

tanévben. Családlátogatásokat tervezünk, doktor úrral is szorosabb kapcsolat és 

következetesebb odafigyelés szükséges. Mindent meg fogunk tenni, hogy eredményt érjünk 

el. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Igen, valóban magas a hiányzások száma, szerintem ezen óraszámok 2/3 része szinte 3-4 

családból adódik össze gyerekenként. 

 

Földháti István képviselő: 

Köszönjük a részletes beszámolót, tájékoztatót. Az kérdezném, hogy milyen következményei 

vannak a hiányzásoknak. 

 

Popovics Ferencné igazgató: 

Mindent a szabályok szerint intézünk a hiányzások kapcsán, 250 óra feletti hiányzás esetén 

kötelező az osztályozó vizsgára menni, ez is megtörtént. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Most hány magántanuló van az iskolában, és hogyan lesz valaki magántanuló? 

  



Popovics Ferencné intézményvezető: 

Magántanuló 3 módon lesz valaki: a szülő kéri, szakértői bizottság javasolja, vagy szakorvos 

javasolja. Utóbbi két esetben kötelező foglalkozást biztosítani a gyermek számára. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az összevont szülői értekezlet tapasztalatai eléggé megdöbbentettek, mind szülői, mind 

iskolai oldalról. Nem értettem a szülőket és a problémáikat, illetve nem értettem velük egyet. 

De nem értek egyet azzal sem, hogy az a megoldás, hogy bezárjuk a szülők előtt az 

iskolakaput. Ha sok a problémás gyerek, rendőrségi beavatkozás, akkor azt a gyereket miért 

nem lehet valóban eltávolítani az iskolából, a többi lásson példát, hogy nem lehet 

következmények nélkül bármit megtenni. Továbbra is azt tartom célra vezetőnek, ha a 

szülőkkel minél több találkozás „szóba állás” történik. 

 

Földháti István képviselő: 

Én egyetértek az iskolakapu bezárásával ez már szinte mindenhol így van ezzel a gyereket és 

pedagógusokat is védeni lehet. 

 

Popovics Ferencné igazgató: 

Valójában egyetértek azzal, amit polgármester úr elmondott, mi is mint már mondtam, egyre 

több családlátogatást tervezünk. Az iskolakapu bezárását viszont indokoltnak tartjuk. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés kérem szavazzunk. A képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

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

határozatot hozta: 

 

78/2018. (IX. 28.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Fülöpi Néri Szent Katolikus Általános Iskola 2017-2018. tanévben végzett 

munkájáról, a 2018-2019. tanévre meghatározott főbb feladatokról szóló 

tájékoztatóját elfogadja. 

 

Felelős:   - 

Határidő:   - 

 

 

6. Az Önkormányzati 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.14.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: Írásban 

Napirendnél jelen van: Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló, 

Szűcsné Almási Andrea pénzügyi főtanácsos 
 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Köszönti a könyvvizsgáló asszonyt és a pénzügyes munkatársat, kérdezi van-e kiegészítésük 

az előterjesztéshez? 

 

Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló: 

A rendelet módosítás a már megszokott módon a költségvetés elfogadását követő előirányzat 



változásokat tartalmazza.  

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A gazdálkodást érintő jelentős változás, hogy szeptember 30-ig minden EU projekt 

támogatásainak kincstári számlát kell nyitni és oda át kell utalni a pénzösszegeket. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

A kulturális illetménypótlékra kapunk támogatást? Az élelmiszer beszerzésnél a konyhán 

hogyan jelentkezik a közfoglalkoztatásban megtermelt javak? 

 

Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló: 

Az illetménypótlék finanszírozott. A közfoglalkoztatásban termelt és tenyésztett alapanyagok 

kétféleképpen kerülhetnek be: térítésmentes átadással vagy az önkormányzat eladja és 

kiszámlázza a konyha részére. Tulajdonképpen az a különbség, hogy az önkormányzat melyik 

zsebében jelentkezik a megtakarítás az önkormányzatnál vagy a konyhát működtető óvodánál. 

 

MEGJEGYZÉS: Földháti István 10,04 perckor távozik, jelenlévő képviselők száma 6 fő. 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Amennyiben nincs több kérdés kérem, szavazzunk. A képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2018. (IX. 28.) Önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 14.) sz. 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

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. § 

 

Fülöp Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.14.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2. § helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„2.§ 

 

(1) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az 

önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetését: 

 

326.199 ezer Ft költségvetési bevétellel 

637.824 ezer Ft költségvetési kiadással 

                                               -311.625 ezer Ft költségvetési egyenleggel, hiánnyal  

 316.428 ezer Ft finanszírozási bevétellel, 

     4.803 ezer Ft finanszírozási kiadással 

     642.627 ezer Ft bevételi, kiadási főösszeggel hagyja jóvá. 



 

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési egyenleg (a költségvetési 

hiány) mínusz 311.625 Ft összegéből mínusz 72.022 ezer Ft a működési bevételek és 

működési kiadások egyenlege (működési hiány) és mínusz 239.603 ezer Ft a 

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (felhalmozási hiány).  

 

(3) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a finanszírozási kiadások 4.803 ezer Ft 

összegét, amely az államháztartáson belüli 2017. évi megelőlegezések 2018. évi 

visszafizetési kötelezettségét tartalmazza, a finanszírozási bevételek között megjelenő 

előző évi maradvány igénybevétele finanszírozza.  

 

(4) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési és felhalmozási hiányt belső forrásból 

kívánja finanszírozni, amelynek érdekében e célra 316.428 ezer Ft előző évi 

maradvány igénybevételét rendeli el. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 

finanszírozási bevételekben összesen 316.428 ezer Ft 2017. évi költségvetési 

maradvány igénybevétele szerepel.” 

 

2. § 

 

(1) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

(2) „A bevételek összegéből 297.837 ezer Ft a működési költségvetési bevételek, és 

239.603 ezer Ft a felhalmozási költségvetési bevételek összege.” 

 

(2) A rendelet 3.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(4) „A kiadások összegéből 369.859 ezer Ft a működési költségvetési kiadások, és 

267.965 ezer Ft a felhalmozási költségvetési kiadások összege.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 1/a, 1/b, 1/c, 2/a, 2/b, 2/c, 2d, 2/e, 2/h, 3/a, 3/b, 3/c mellékletei helyébe jelen 

rendelet 1/a, 1/b, 1/c, 2/a, 2/b, 2/c, 2d, 2e, 2/f, 3/a, 3/b, 3/c melléklete lép. 

  

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

Hutóczki Péter sk.                                                                                  Dr. Csősz Péter sk. 

  polgármester                                                                                              jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Fülöp, 2018. szeptember 28. 

                                                                                                 Dr. Csősz Péter sk. 

                                                                                               jegyző 

 



 

MEGJEGYZÉS: A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik 

 

7. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2018. 

évi rendkívüli támogatására kérelem 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: Írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az előterjesztésben leírtak alapján szükséges a támogatás benyújtása, sajnos sok olyan fizetési 

kötelezettsége van az önkormányzatnak, amelyet a feladatfinanszírozás nem vagy nem kellő 

mértékben finanszíroz.  

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. A képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

81/2018. (IX. 28.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

benyújtja pályázatát Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 

szóló 2017. évi C. törvény 3. számú mellékletének I. 10. pontja szerinti 

önkormányzatok rendkívüli támogatására, a belügyminiszter és a 

nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett pályázati kiírásra. 

 

Felkéri a polgármestert a pályázat összeállítására és a támogatás iránti igény 

benyújtására. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

 

 

8.  Közterület használatról szóló rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Kérdezem aljegyző asszonyt, mivel ő készítette el a rendelet-tervezetet, van-e kiegészítése az 

előterjesztéshez? 

 

Megjegyzés: Földháti István képviselő visszatér az ülésre 10,10 perckor, jelenlévő 

képviselők száma: 7 fő 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Az előterjesztésben is leírásra került, hogy a korábbi, 2006-ban elfogadott rendelet olyan 

hiányosságokban szenvedett, melyet már módosítással nem lehetett volna orvosolni, illetve új 

élethelyzetek alakultak, melyeket szabályozni kellett. Több hasonló méretű település 



rendeletét összevetve a fülöpi sajátosságokkal készült el a rendelet tervezet, minden 

jogszabály által előírt tény szabályozásra került, de a lehető legegyszerűbb módon. 

 

Dr. Csősz Péter jegyző: 

Egyetértek azzal, hogy ne legyen a helyi rendelet túlterjengzős, mert annál nehezebb betartani 

és betartatni. A nyírábrányi rendelet metodikáját követi, a helyi sajátosságokat figyelembe 

véve. 

 

Hutóczki Imre képviselő: 

Nem sok az alkalmi árusoktól a havi 10000.-Ft? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Én nem tartom soknak, illetve ott a lehetőség, az alkalmanként 1500.-Ft választása, attól 

függően melyik a reálisabb a kereskedőnek. 

 

Földháti István képviselő: 

Örülök a rendeletnek, elég sok mozgó és alkalmi kereskedő jelent meg az utóbbi időben, ez is 

bevétel tud lenni az önkormányzatnak. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés kérem, szavazzunk. A képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen szavazattal a 

következő rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2018. (IX.28.) Önkormányzati rendelete 

A közterület használatának és igénybevételének szabályozásáról  
 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében szabályozott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

Az önkormányzati rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek a településképi, 

településrendezési, környezetvédelmi, tulajdonosi, valamint a közlekedésbiztonsági 

szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterület-használat, illetve igénybevétel 

feltételeit. 

A rendelet hatálya 

2. § 

(1) A rendelet hatálya Fülöp közigazgatási területén található valamennyi – az önkormányzat 

tulajdonában lévő – közterületre kiterjed. 



(2) Személyi hatálya kiterjed valamennyi olyan természetes személyre, jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) közterületet e rendeletben 

foglaltak szerint használja.  

 

3. A közterület-használata és a közterület-használati engedély 

 

3. § 

 

(1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki 

szabadon használhatja. A rendeltetésszerű használat mások hasonló célú jogait nem 

csorbíthatja. 

(2) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) 

közterületi használati engedély, továbbá közterület-használati díj fizetése szükséges a 

jogszabályban meghatározott kivételekkel. 

(3) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályban előírt egyéb – hatósági 

illetve szakhatósági – engedélyek és hozzájárulások beszerzését. 

 

4. § 

 

(1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 

a) közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakat-szekrény, védőtető, ernyőszerkezet, átfeszítő 

kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez, 

b) alkalmi és mozgóárusításhoz, mozgóbolti árusításhoz, továbbá egyéb turisztikai, 

kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (vendéglátó-ipari előkert), 

c) építési munkával kapcsolatos létesítmények (építési állványzat, munkaterület 

körülhatárolása stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, tárolásához, 

d)  kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos tevékenység 

folytatásához, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, 

e) tüzelő, vagy egyéb anyag 48 órán túli elhelyezésére, 

f) közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosításához és 

használatához. 

(2) Nem kell közterület-használati engedély: 

a) közterületen, illetve az alatta vagy felette elhelyezett közművek, kábelek meghibásodása 

esetén végzett munkálatokhoz, 

b) magántulajdonú ingatlan előtti közterületi rész rendezéséhez, parkosításhoz, 

c) az önkormányzat által saját hirdetések elhelyezését szolgáló, valamint a lakossági 

igények kielégítését segítő önkormányzati tulajdonú vagy megrendelésű egységes hirdetési 

felületek, hirdetők kialakításához, 

d) úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló 

berendezések elhelyezéséhez, 

e) nem közterületen épült üzlet homlokzatának, kirakatszekrényének, védőtető 

ernyőszerkezetének elhelyezésére, cím- és cégtábla elhelyezésére, ha az a közterületbe 10 cm-

en túl nem nyúlik be, 

f) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó 

munkálatok elvégzéséhez, 

g) tüzelő, építési vagy egyéb anyag és tárgy (pl. költözködés során bútor) 48 óránál 

rövidebb idejű tárolására, ha az a közlekedést nem akadályozza és elhelyezése nem az úttesten 

történik. 



(3) A (2) bekezdésben felsorolt közterület-használati engedély nélkül végezhető közterület 

igénybevételét a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpi Kirendeltségén az 

igénybevétel megkezdése előtt legkésőbb 1 nappal – a közterület használat céljának és 

időtartamának megjelölésével – írásban be kell jelenteni. 

5. § 

 

Nem adható közterület-használati engedély: 

a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység – kivéve tűzijáték – gyakorlására, eseti 

rendezvények kivételével szeszesital árusítására, 

b) a lakosság nyugalmát, vagy közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére. 

 

4. A közterület-használati díj 

 

6. § 

 

(1) Közterület-használatáért a közterület-használati engedély jogosultja közterület-használati 

díjat köteles fizetni. 

(2) A közterület-használati díjat tevékenységenként, a közterületen folytatni kívánt 

tevékenység jellegének figyelembevételével a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(3) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény m2-ben 

számított alapterületét, területét, továbbá az alapterületen túlnyúló szerkezet (ponyva, tető, 

stb.) területét együttesen kell figyelembe venni. 

(4) A közterület használati engedélyt meghatározott időtartamra: egész évre, mezőgazdasági 

idényre, hónapra és napra lehet kiadni. A díjat a közterület tényleges használatától függetlenül 

a meghatározott időtartamra meg kell fizetni. 

(5) A közterület-használati díjat Fülöp Község Önkormányzata költségvetési számlájára 

pénztári befizetéssel vagy banki átutalással lehet megfizetni. 

(6) Aki a számára megállapított közterület-használati díjat – az engedélyben megjelölt módon 

és határidőben – nem fizeti meg, attól a közterület-használati engedélyt meg kell vonni. A 

fizetési határidő elmulasztása esetén az engedélyes a díjat a törvényes késedelmi kamattal 

együtt köteles megfizetni. 

 

7. § 

 

Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 

a) az önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok esetén, 

b) jótékonysági és közcélú rendezvényeknél, 

c) az önkormányzat saját szervezetei (pl.: intézményei) által szervezett rendezvények 

esetében, 

d) amennyiben az építtető kérelmezi, magánlakás építésével kapcsolatos közterület 

használatánál maximum 60 nap időtartamra 

e) választással, népszavazással kapcsolatos hirdetések engedélyezésére történő igénybevétel 

esetén. 

5. A közterülethasználat-engedélyezési eljárás 

 

8. § 

 

(1) A közterület-használati engedély tárgyában – átruházott hatáskörben – a jegyző jár el. 



(2) A közterület-használati engedélyezési eljárás során a közigazgatási és hatósági eljárásról 

szóló mindenkori eljárási törvény rendelkezései szerint kell eljárni. 

(3) A közterület-használati engedély iránti kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti 

formanyomtatványon – a közterület használatot megelőzően – kell benyújtani, az abban 

felsorolt mellékletek csatolásával együtt. 

(4) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet a kérelemben 

megjelölt célra használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében az 

építtetőnek, az építési munkálatokkal összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében 

pedig az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell a közterület-használati engedélyt beszereznie. 

(5) A közterület-használat engedély kérelem elbírálása során figyelembe kell venni az 

építésügyi szabályokat, a településrendezési tervet, a településképi követelményeket, 

műemlékvédelmi-, helyi érdekvédelmi-, köztisztasági előírásokat, továbbá az érintett 

szakhatóságok véleményezésében foglalt egyéb előírásokat, követelményeket. 

(6) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező adatait, 

b) a közterület-használat időtartamát (pontos időintervallum megjelöléssel), vagy a feltétel 

megjelölését, aminek bekövetkeztéig a közterület-használat engedélyezett, 

c) a közterület használat célját, 

d) a közterület-használat pontos helyét és a használni kívánt terület nagyságát m2-ben, 

e) feltételeket a közterület-használat módjára vonatkozóan (esztétikai követelmények, 

áruféleségek köre, szemétgyűjtőedény szükségessége stb.) 

f) munka-, baleset-, egészségvédelmi óvó szabályokat, 

g) az engedély megszüntetése, megszűnése, visszavonása esetén az eredeti állapot 

visszaállítására vonatkozó kötelezettséget, 

h) közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét, fizetésének módját, 

valamint a díj meg nem fizetése vagy a fizetés késedelme esetén fellépő 

jogkövetkezményeket, 

i) az elutasító határozatnak tartalmaznia kell az elutasítás indokát, szükség szerint 

alátámasztva vonatkozó rendszabályokkal, valamint az eljárásban közreműködő 

szakhatóságok véleményével. 

 

9. § 

 

(1) Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra, 

vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható. 

(2) A közterület 1 éven túli tartós, állandó jellegű használatához képviselő-testületi 

hozzájárulás és területbérleti szerződés szükséges. A bérleti szerződést – a képviselő-testületi 

hozzájárulás alapján – a polgármester köti meg. 

 

6. A közterület használati engedély érvényének megszűnése 

 

10. § 

 

(1) A közterület-használati engedély érvénye megszűnik: 

a) az engedélyben meghatározott idő elteltével, vagy meghatározott feltétel 

bekövetkeztével 

b) a közterület-használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti 

visszavonással, 



c) az engedélyben vagy a közterület-használattal kapcsolatos jogszabályokban foglaltak 

megsértése miatti rendkívüli visszavonással, 

d) településképi, településrendezési vagy közérdekből történő rendkívüli visszavonással, 

e) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvényének megszűnésével, vagy 

ha a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát elvesztette, 

h) ha a jogosult bejelenti a tulajdonos önkormányzatnak, hogy a közterület használatával – 

érdekkörében felmerült méltányolható okból – felhagy. 

(2) Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti a jogosult kártalanítási igény nélkül 

köteles a közterület eredeti állapotát – különösen tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani. 

Ez a kötelezettség a jogosultat építési engedély alapján végzett munka esetében csak akkor 

terheli, ha az eredeti állapot helyreállítását az engedély megadásának feltételeként előírták. 

 

7. A közterület-használat ellenőrzése, a jogellenes közterület használat következményei 

 

11. § 

 

(1) A jelen rendeletben foglalt előírások betartását a jegyző a helyszínen vagy más alkalmas 

módon ellenőrizheti. 

(2) A közterület-használati engedély eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a 

tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre 

jogosult köztisztviselő felhívására, a közterület-használati díj befizetését igazoló bizonylattal 

együtt felmutatni. 

(3) Aki a közterületet a közterület-használati engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó 

mértékben használja, közigazgatási bírsággal sújtható. 

(4) A közigazgatási bírság felső határa – a jogsértő személyétől függően – természetes 

személyek esetén 50.000 forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetek esetén 500.000 forint. 

(5) A hatóság az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével azonnal 

helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, 

közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének 

elhárítása érdekében jelentős közérdekből egyébként indokolt. A közigazgatási bírság 

kiszabása ebben az esetben kötelező. 

 

8. A közterület használatára vonatkozó egyéb általános szabályok 

 

12. § 

 

(1) Az ingatlanok tulajdonosai, használói, kezelői kötelesek gondoskodni a használatukban 

lévő terület előtt és mellett a közterület tisztántartásáról, télen csúszásmentesítéséről, a 

közterületen lévő fák és parkosított közterületek rendszeres gondozásáról. 

(2) A közterületen lévő létesítményeket (fák, virágágy, parkosított terület, kerítés, stb.) 

minden természetes és jogi személy köteles megóvni mindennemű károsodástól. 

 

9. Ivó, csapadék- és szennyvíz használatára vonatkozó különös szabályok 

 

13. § 

 



(1) Az ivóvizet szolgáltató kutak, közkifolyók, közterületen elhelyezett ivókutak környezetét 

különös gonddal kell tisztántartani és megvédeni a szennyeződéstől. 

(2) Az ivóvizet szolgáltató kutak környezetében olyan szennyező forrást létesíteni és 

fenntartani, amely a kutak vizét közvetlenül, illetve a talajon keresztül szennyezheti csak a 

hatályos közegészségügyi és építésügyi szabályokban meghatározott védőtávolság, 

védőterület megtartásával lehet. 

(3) A közkutak környezetében mosakodni, állatokat közterületet szennyező módon itatni, 

kannákat és egyéb tárgyakat mosni nem szabad. A kifolyó víz megfelelő elvezetését 

biztosítani kell. 

(4) Az épületek tulajdonosa, kezelője, használója az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendelet szerint köteles gondoskodni arról, hogy az épület 

tetőszerkezetéről az esővíz, hólé a közterületen lévő járdára ne csurogjon. 

Záró rendelkezés 

14. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg a közterület használatáról és a közterület 

használati díj megállapításáról szóló  3/2006.(III.29.) KT. sz. rendelet hatályát veszti. 

 

 

 

 

Hutóczki Péter sk.                      Dr. Csősz Péter sk. 

  polgármester                             jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve. 

 

Fülöp, 2018. szeptember 28. 

         Dr. Csősz Péter sk. 

          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.sz. melléklet a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez 

A közterület használatának 

módja 

 

Közterület használatának díja 

 

 

a.) A közterületbe nyúló lépcső, üzlethomlokzat, 

védőtető, előtető, átfeszítő kötél, szellőztető berendezés, 

kirakatszekrény, hirdető-berendezés, továbbá cég-, 

címtábla, cégér, alapzatos zászlórúd, mozgó hirdető 

tevékenység, reklámmal rendelkező ernyőszerkezet 

 

 

250,- Ft/m
2
/hó+ÁFA 

b.) Árusító és egyéb fülke, pavilon 

távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, totó-

lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját 

szolgáló láda 

 

 

250,- Ft/m
2
/hó+ÁFA 

c.)Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag. 

 

150,- Ft/m
2
/hó+ÁFA 

60,- Ft/m
2
/nap+ÁFA 

d.) 

   Alkalmi- és mozgó árusítás   (gépjárműről) 

Egyszeri alkalom: 

Rendszeres árusítás 

 

 Idényjellegű árusítás, alkalmai árusítás 

 

 Rendezvényhez kapcsoltan alkalmi- és 

mozgóárusítás 

 

 Kiállítás árubemutatás 

 

 

          1.500,-    Ft//nap+ÁFA 

         10.000.-Ft/hó + ÁFA 

 

600.-Ft/m2 + ÁFA 

 

      600,- Ft/m
2
/nap+ÁFA 

 

 

25,- Ft/m
2
/nap+ÁFA 

e.) Vendéglátóipari előkert 250,- Ft/m
2
/hó+ÁFA 

 

f) Szabadtéri reklámhordozó 1 m
2
-nél nagyobb 

reklám-felület esetén 

1.000,- Ft/reklámfelület 

m
2
/hó+ÁFA 

h) Árusító, valamint szolgáltatató mobil jellegű sátor, 

pult, asztal felállításához árusító automata 

elhelyezéséhez 

170,- Ft/m
2
/nap+ÁFA 

i) Mutatványos tevékenység 

Sport- és kulturális rendezvény /kivéve a térítésmentes 

rendezvény,v 

allási tevékenység céljára sátor felállítás/ 

 

50,- Ft/m
2
/nap+ÁFA 

j.) Közhasználatra még át nem adott területek 

ideiglenes hasznosítása esetén és az önkormányzat által 

meghatározott egyéb célra 

Egyedi elbírálás alapján a díj 

mértékét az e rendeletben foglaltak 

figyelembevételével esetenként 

kell megállapítani 

  

 



 

 

2. melléklet a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez 

Kérelem közterület-használati engedélyhez 
 

Kérelmező neve: ……………………………………………………………………………….. 

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………... 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 

Munkáltatója (neve, címe): …………………………………………………………………….. 

Állandó lakóhelye (illetve székhely és telephely):……………………………………………… 

Adószáma (gazdasági társaság esetén):………………………………………………………… 

A közterület-használat célja: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

A közterület-használat időtartama: 

20………………………………………..tól …………………………………ig, illetve 

………………………………………………………………………………….. ig. 

A közterület-használat helye (út, utca, tér megnevezésével, illetve házszám feltüntetésével): 

……………………………………………………………………………………… 

A használni kívánt területnagyság: .……………….m2 

Hirdetőtábla esetén annak szövege: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Színe, anyaga, valamint a hirdetés elhelyezésének módja: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Fülöp, 20….. ………………….hó ………nap. 

………………………….. 

aláírás 

A kérelemhez mellékelni kell: 

- tulajdonosi hozzájárulást (ha az nem csak az önkormányzat) 

- kereskedelmi, vendéglátói tevékenység esetén a működési engedély, vállalkozói igazolvány 



másolatát. 

9.  Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről, 2017. évi tervezett és 

végrehajtott szűrésekről 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 Napirendnél jelen van: Dr. Tas Attila háziorvos, Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti doktor urat és a védőnőt, kérdezi van-e kiegészítésük az írásos anyaghoz? 

 

Dr. Tas Attila háziorvos: 

Ahogy írtam is, az orvos munkája olyan, mint a háziasszonyoké, akkor tűnik fel, ha nincs 

elvégezve. Sok olyan máshonnan érkező beteg van, akik igen problémások és körzeten 

kívüliek. Én is küzdök a gyermekek hiányzásainak kezelésével. A működtetésben is mindig 

jelentkezik tennivaló. Most szükséges lenne egy tisztasági meszelés a váróban. 

 

Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő: 

2017-től bővültek a szűrővizsgálatok, szűrésre kerülnek a mozgásszervi rendellenségek is. 

Nyírábrányban jól működik, hogy egy gyógytornásszal közreműködve az önkormányzat 

keresett lehetőséget a kiszűrt gyerekek tornáztatására. Fülöpön is jó lenne valami hasonló 

segítséget nyújtani. továbbra sincs hír a tüdőszűrő busz működéséről. 

 

Dr. Csősz Péter jegyző: 

Igen, Nyírábrányban már működik ez a dolog, az önkormányzat kötött szerződést a 

gyógytornásszal, havi díjban megállapodva és alkalmak számát rögzítve. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A gyógytornász kérdésében: fel kellene mérni a szükségességét és megkeresni a 

gyógytornászt, hogy milyen formában tudná-e vállalni. A tüdőszűrő busz kérdésében nincs 

semmi előrelépés. Már 3 éve megvan az új, csak nincs engedélye a tevékenység végzésére. 

 

Hutóczki Ime képviselő: 

Az iskola beszámolójában nagyon magas hiányzási számokat olvastunk. Azt kérném, hogy 

doktor úr tegyen meg minden tőle telhetőt az indokolatlan hiányzások kiszűrésére és 

visszaszorítására. 

 

Dr. Tas Attila háziorvos: 

Eddig is szigorú szabályok voltak az iskolai hiányzások igazolása kapcsán, de még 

kiemeltebb figyelmet fordítunk rá az elkövetkezendőkben.  

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Egyikünk sem orvos, de kérjük tegyen meg minden a doktor úr, amire lehetősége van, hogy 

az iskola elérje, hogy az indokolatlan hiányzások megszűnjenek. Nellikét, védőnőként is arra 

kérem, hogy járja még gyakrabban családokat, hátha ezzel is hozzájárul a problémák 

felderítéséhez. 

Doktor úrtól szeretném még megkérdezni, hogy mi a helyzet véleménye szerint az ügyelettel? 

 

Dr. Tas Attila háziorvos: 



Most jelenleg viszonylagosan rendben vannak a dolgok, mindig van orvos, a gépkocsivezető 

azért hiányzik. Illetve nagyon rossz műszaki és esztétikai állapotban az ügyeletes gépjármű. 

Dr. Csősz Péter jegyző: 

A nyírábrányi önkormányzat is látja a jármű elhasználódottságát és már tervben a jármű csere. 

Továbbá szeretnénk külön választani az ügyeleti járművet és az ételszállításra használt 

járművet. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Szerintem az ügyeletnek nem csak az autó a problémája. A működés jelenlegi formája, emberi 

erőforrása is problémás, és nem egészen szabályos. Szerintem érdemes lenne megvizsgálni 

milyen más lehetőség adódhat a megoldásra. 

Amennyiben nincs több kérdés kérem, szavazzunk. A képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

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

határozatot hozta: 

 

82/2018. (IX. 28.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

község közegészségügyi helyzetéről, a 2018. évi tervezett és végrehajtott 

szűrésekről szóló háziorvosi és védőnői tájékoztatót elfogadja. 

 

 

 

10.  BURSA Hungarica felsőoktatási önkormányzati 

ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 
Hutóczki Péter polgármester: 

Évek óta csatlakozunk a felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszerhez a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé akarjuk tenni a felsőoktatásban való 

részvételt. Szeretnénk most is ezt tenni, ezért kérem a határozati javaslat elfogadását. 

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

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

alábbi határozatot hozta: 

83/2018.  (IX. 28.) KT. sz. Határozat:  

Fülöp Községi Önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy 

csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

Pályázati rendszer 2019. évi pályázati fordulójához.   

 

Az alábbi nyilatkozatot aláírására feljogosítja a polgármestert: 

 

NYILATKOZAT A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS 

ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 

 

Alulírott HUTÓCZKI PÉTER, mint   Fülöp Község Önkormányzat polgármestere (a 

polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat 

aláírásával igazolom, hogy: 



1.) Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 

visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. Évi pályázati  

fordulójához. 

 

2.) Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2019.  évi  pályázati 

fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget 

vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 

önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során 

maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 

megfelelően jár el. 

 

3.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója 

keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 

https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető  EPER-

Bursa rendszerben rögzíti. 

 

 

4.)  Az önkormányzat nyilatkozik arról, az EPER –Bursa rendszerben általa 

meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 

fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 

feltételeivel.  

 

Alapadatok: (önkormányzat) 

 

Önkormányzat neve:      Fülöp Község Önkormányzata 

Címe (település, utca, házszám, irányítószám):  4266. Fülöp, Arany J.u. 19. Sz.  

Polgármester:       Hutóczki Péter 

Jegyző:      Dr. Csősz Péter 

Központi e-mail címe:     fuloponk@freemail.hu 

Központi telefonszám:     06-52/ 208-491. 

Pénzintézeti  adatok: 

Számlavezető intézet neve:  Főnix  Takarékszövetkezet  Nyírábrányi  Fiók, 4264. 

Nyírábrány,Jókai u. 1/A.  

Bankszámlaszáma:    61400014 – 11035305 

 

Felhasználói Adatok: (Központi kapcsolattartó) 

Központi kapcsolattartó neve: Mikáczó Zsuzsanna 

Felhasználói név:  mikaczozsuzsa 

E-maill cím: mikaczo.zsuzsanna@gmail.com 

Telefonszám: 06 52 596 032 

 

Kijelentem, hogy amennyiben az adatokban változás áll be, úgy a szükséges adatmódosítást 

végrehajtom az EPER-Bursa rendszerben, és a  jóváhagyáshoz – a   változás bekövetkezésétől 

számított 8 napon belül -  új nyilatkozatot küldök a  Támogatáskezelőnek. 

https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx
mailto:fuloponk@freemail.hu


  

Alulírott Önkormányzati döntéshozó – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában – a jelen 

nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az általam megadott adatok teljesek, valódiak és 

hitelesek.  

 

 

Fülöp, 2018.  Szeptember 28. 

                        HUTÓCZKI PÉTER 

                    polgármester 

 

Határidő: 2018. október 3. és EMET ütemterv szerint  

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

    Mikáczó Zsuzsanna ügyintéző 

 
 

 

11.  A középfokú oktatási intézményben tanulók részére tanulmányi 

ösztöndíj alapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az önkormányzat konzorciumban pályázatot nyújtott be, és támogatást is kapott az EFOP-

1.5.3-ban „Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban” című projekt 

megvalósítására. Ezen belül nyílik és egyben kötelező vállalás is, hogy a projekt idejére, 

annak támogatás elszámolható mértékben tanulmányi ösztöndíj kerüljön megalapításra. Ennek 

feltételrendszerét az önkormányzat rendeletben kell, hogy szabályozza. A rendelet elfogadását 

követően van lehetőség a pályázat kiírására, melynek tervezetét szintén tartalmazza az 

előterjesztés. 

 

Földháti István képviselő: 

Szeretném javasolni, alapítsunk a felsőoktatásban is ösztöndíj rendszert, kössünk tanulmányi 

szerződést, hátha jobban itt maradnának a fiatalok.  

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A felsőoktatásban tanulók részére minden évben a BURSA HUNGARICA támogatási 

rendszerben nyújtunk ösztöndíjat. Tanulmányi szerződést kötnénk, ha lenne olyan 

munkatársunk aki folytat olyan tanulmányokat, melyet hasznosítani tud és ezzel a településen 

maradását tudnánk segíteni. 

Amennyiben nincs kérdés kérem, szavazzunk. A képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen szavazattal a 

következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 



 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

12/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete 

A középfokú oktatási intézményben tanulók részére tanulmányi ösztöndíj alapításáról 

  

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

Fülöp Község  Önkormányzata  a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi  szemléletben 

EFOP-1.5.3-16-2017-00077” kódszámú projekt keretében tanulmányi  ösztöndíjat alapít, 

melynek szabályrendszerét jelen rendeletben szabályozza. 

 

A rendelet hatálya, az ösztöndíj célja 

 

2. § 

 

(1) Fülöp Község Önkormányzata a település népességmegtartó erejének erősítése 

 érdekében a Fülöp községben élő azon középfokú oktatási intézményekben 

 tanulók részére kíván tanulmányi ösztöndíjat biztosítani, akik megfelelnek a pályázati 

kiírásban szereplő feltételeknek. 

 

(2) A rendelet hatálya a településen  állandó lakcímmel, vagy tartózkodási  hellyel 

rendelkező és életvitelszerűen a községben élő diákokra terjed ki, akik az  első 

 középiskolai végzettség megszerzése érdekében középfokú iskolarendszerben, nappali 

 tagozaton tanulnak (gimnázium, szakközépiskola, szakgimnázium, szakiskola  9-10. 

 évfolyam, hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, 

 négyosztályos középiskolai képzésnek megfelelő első évfolyamtól lehet pályázni) 

 

Az ösztöndíjban részesítés feltételei 

 

3. § 

 

(1) Ösztöndíj támogatásban részesülhet az a diák: 

 

a) akinek a pályázat benyújtását megelőző iskolai félévben tanulmányi átlageredménye 

(magatartás és szorgalom jegy nélkül) minimálisan 3,5.  

 

b) akinek családjában az egy főre eső jövedelem összege nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkiesebb összegének 300 %-át.  

 

c) aki vállalja, hogy belép a projekt keretein belül megvalósuló Diákszövetségbe, és 

tagként/vezető tagként részt vesz a tevékenységekben, valamint belép a Szívességbankba 

szívességnyújtó tagként, és aktívan közreműködik annak működtetésében. 

 

4. § 



 

(1) Az ösztöndíj megállapításánál előnyben részesül az a tanuló, aki: 

 

a) olyan szakmát tanul, mellyel a humán közszolgáltatásban el tud helyezkedni, 

közösségi szolgálatot teljesít, vagy igazoltan önkéntes munkát végez a 

lakóhelyén, 

b) nyelvvizsgával, számítógépes vizsgával rendelkezik, 

c) árva, félárva, egyedülálló szülő neveli, fogyatékossággal él,  

d) akinek családjában tartósan beteg, rokkant, vagy munkanélküli családtag van, 

e) akinek szülei közfoglalkoztatásban vesznek részt.  

 

(2) A pályázónak a pályázat mellé kötelezően csatolnia kell az alábbi  dokumentumokat:  

 

a) Pályázati adatlap (kötelező melléklet), amely tartalmazza a pályázóról szükséges 

információkat. A pályázati űrlap a település honlapjáról letölthető, illetve a 

Nyírábrányi Közös Önkormányzati  Hivatal Fülöpi Kirendeltségén  átvehető,  

b) A kérelem beadásának időpontjától függően félévi, vagy év végi iskolai bizonyítvány 

másolata, 

c) Iskolalátogatási igazolás 

d) A gyermeket nevelő család egy főre eső jövedelmének igazolására szolgáló 

jövedelemről tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem  típusának 

megfelelő, a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló igazolást   d) a gyermeket 

nevelő család egy főre eső jövedelmének igazolására szolgáló jövedelemről tett 

nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell havi rendszerességgel járó – nem 

vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a 

kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, 

illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 

közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát, 

e) Lakcímkártya másolata 

f) Részvételi szándéknyilatkozat másolata Diákszövetségbe és a Szívességbankba  való 

belépésről. 

 

(3) A pályázat mellé ajánlottan (nem kötelezően) csatolandó igazolások, mellékletek:  

 

a) Ha van: tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredmények iskolai igazolása, 

  

b) nyelvi, - számítógépes stb. vizsga vagy végzettség megszerzését igazoló dokumentum 

másolata, 

 

c) Igazolás közösségi szolgálat teljesítéséről (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 4. § 15. pont alapján: közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, 

a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi 

érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai 

feldolgozása) vagy önkéntes munka  végzéséről. 

 

d) az árvaságot, félárvaságot, fogyatékosságot, szülő egyedülállóságát, családban elő 

tartós betegségét, rokkantságát, munkanélküliségét, illetve a szülő, gondviselő 

közfoglalkoztatásban történő részvételét igazoló dokumentum.   

 

(4)  Elnyerhető támogatás összege: 



 

A maximális támogatási összeg pályázónként félévente 50.000 Ft. Az ösztöndíj támogatás 

konkrét összegéről kérelmezőnként a polgármester javaslatára a Képviselő-testület 

határozatban dönt.   

 

(5) Az ösztöndíj pályázatot a Képviselő-testület írja ki és bírálja el az alábbiak szerint: 

 

 a) Az ösztöndíjpályázat kiírásának időpontja: 

  - 1. félév: minden év  október 10. napjáig 

  - 2. félév: minden év február   15. napjáig 

 

 b) A pályázatok beadási határideje és módja: 

  - 1. félév: minden év november 10. napjáig 

  - 2. félév: minden év március     16. napjáig 

 

 c) A pályázatok elbírálási határideje:  

  - 1. félév: minden év november 30. napjáig 

  - 2. félév: minden év április 10. napjáig 

 

5. § 

 

(1) A tanulmányi ösztöndíjak folyósítására a támogatott diákkal támogatási megállapodást 

 kell kötni. 

 

(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell: 

 

a) A megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket, 

b) A támogatás nyújtásáról szóló Képviselő-testületi döntés számát, 

c) A támogatás összegét,  

d) A pénzügyi teljesítés módját és időpontját,  

e) A támogatás jogosulatlan igénybevételének esetére a visszafizetési 

 kötelezettséget, és annak feltételeit, 

f) A megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének 

 jogkövetkezményeit.  

 

(3) A Képviselő-testület határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az 

 esetben, ha: 

 

 a) a támogatott elköltözik a településről,  

 b) a diák igazolatlanul mulaszt, vagy olyan magatartást tanúsít, amely miatt  

 fegyelmi eljárás indul ellene, 

 

(5) A pályázat eredménye nyilvános: a diák a pályázat benyújtásával hozzájárul a 

 pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes 

adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra 

hozatalához. 

 

(6) A támogatás folyósítása - a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását 

 követően - kizárólag átutalással történhet.    

 



(7) Az önkormányzat a megállapodástól jogosult elállni, amennyiben a támogatott 

 kérelmében valótlan adatot szolgáltat, vagy egyéb módon megtéveszti az 

 önkormányzatot. Az önkormányzat ebben az esetben jogosult a már folyósított 

 támogatás visszafizetésére kötelezni a támogatottat.    

 

 

Záró rendelkezések 

 

6. § 

   

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Hutóczki Péter sk.                                                       Dr. Csősz Péter sk. 

             polgármester                                                                      jegyző 

 

A rendeletet a mai napon kihirdetem:  

 

Fülöp, 2018. szeptember 28. 

 

Dr. Csősz Péter sk. 

                   jegyző 

 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

84/2018. (IX. 28.) KT. sz. Határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

pályázatot hirdet és közzé teszi a 12/2018. (IX. 28.) ÖR. alapján, a határozat 

melléklete szerint  

 

„TELEPÜLÉSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK 

 ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE” 

 

a felhívást. 

 

Felkéri a polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és az kérelmek 

Képviselő-testületi döntésre történő előkészítésére. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: Önkormányzati rendelet és pályázati kiírás szerint 

 

 

 

 

 



Melléklet a 84/2018. (IX.28.) KT. sz. Határozathoz 

 

 

TELEPÜLÉSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK 

 ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

 

Fülöp Község Önkormányzata a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben 

EFOP-1.5.3-16-2017-00077” kódszámú projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír ki a 

településen élő középfokú oktatási intézményekben tanuló fiatalok részére. 

 

2018/2019 TANÉV I. félév 

I.) A pályázat célja: 

 

Fülöp Község Önkormányzata - a 12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete alapján - a 

település népességmegtartó erejének erősítése érdekében a Fülöp Községben élő azon 

középfokú oktatási intézményekben tanulók részére kíván települési ösztöndíjat biztosítani, 

akik megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. 

 

II.) Az ösztöndíjban részesítés feltételei: 

 

1.) Fülöp közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 

 rendelkezik és életvitel szerűen ott él.   

 

2.) Az első középiskolai végzettség megszerzése érdekében középfokú iskolarendszerben, 

 nappali tagozaton tanul (gimnázium, szakközépiskola, szakgimnázium, szakiskola 9-

 10. évfolyam stb.) (Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, 

 négyosztályos középiskolai képzésnek megfelelő első évfolyamtól lehet pályázni) 

 

3.) Követelmény, hogy a pályázat benyújtását megelőző iskolai félévének tanulmányi 

 átlageredménye (magatartás és szorgalom jegy nélkül) minimálisan 3,5 legyen.  

 

4.)  A tanulmányokat folytató gyermek családjában az egy főre eső jövedelem összege 

 nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkiesebb összegének 300 %-át (2018. 

 évben 85.500 Ft) 

 

5.) Belép a projekt keretein belül megvalósuló Diákszövetségbe, és tagként/ vezető 

 tagként részt vesz a tevékenységekben. 

 

6.) Belép a Szívesség Bankba szívesség nyújtó tagként, és aktívan közreműködik annak 

 működtetésében. 

 

7.) Az ösztöndíj megállapításánál előnyben részesül az a tanuló, aki: 

 

a) olyan szakmát tanul, mellyel a humán közszolgáltatásban el tud helyezkedni, 

b) közösségi szolgálatot teljesít, vagy igazoltan önkéntes munkát végez a 

 lakóhelyén, 

c) nyelvvizsgával, számítógépes vizsgával rendelkezik, 

d) árva, félárva, egyedülálló szülő neveli, fogyatékossággal él,  



e) akinek családjában tartósan beteg, rokkant, vagy munkanélküli családtag van, 

f) akinek szülei közfoglalkoztatásban vesznek részt.  

 

 

III.) A pályázat mellé kötelezően csatolandó igazolások, mellékletek:  
 

1.) Pályázati adatlap (kötelező melléklet), amely tartalmazza a pályázóról szükséges 

 információkat. A pályázati űrlap a település honlapjáról letölthető, illetve a Fülöp  

            Község Önkormányzatánál átvehető.  

2.) A kérelem beadásának időpontjától függően félévi, vagy év végi iskolai bizonyítvány 

 másolata. 

3.) Iskolalátogatási igazolás 

4.) A gyermeket nevelő család egy főre eső jövedelmének igazolására szolgáló 

 jövedelemről tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának 

 megfelelő, a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló igazolást    

5.) Lakcímkártya másolata 

6.) Részvételi szándéknyilatkozat másolata Diákszövetségbe és a Szívességbankba való 

 belépésről. 

 

IV.) A pályázat mellé nem kötelezően csatolandó igazolások, mellékletek:  
 

1.) Ha van: tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredmények iskolai igazolása, 

 nyelvi, - számítógépes stb. vizsga vagy végzettség megszerzését igazoló dokumentum 

 másolata  

 

2.) Igazolás közösségi szolgálat teljesítéséről (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

 CXC. törvény 4. § 15. pont alapján: közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, 

 a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi 

 érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai 

 feldolgozása) vagy önkéntes munka végzéséről, 

 

V.) Elnyerhető támogatás összege: 

 

 Maximális támogatási összeg: 50.000 Ft/félév  

 

VI.) A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást nyújt: 

 

 Hutóczki Péter polgármester 

 

VII.) A Képviselő-testület a pályázatokat az alábbi módon írja ki és bírálja el: 

 

1.) A 2018/19-es tanév első félévi ösztöndíjpályázata kiírásának időpontja: 2018. 10.10. 

2.) A pályázatok beadási határideje és módja: 2018. 11. 10. postai úton, vagy személyesen 

 a Nyírábrányi Közös Önkormányzati  Hivatal Fülöpi Kirendeltségén (Hivatal) 

3.) A pályázatok elbírálási határideje: 2018. 11. 30.  

4.) Az eredmény közzététele: a támogatottak kiértesítése mellett a Hivatal 

 hirdetőtábláján, a település honlapján.  

5.)  A 2018/19-es tanév első félévének idejére támogatott diákokat az eredményről írásban 

 értesítjük, amelyben szerepel majd a támogatási szerződés aláírásának helyszíne és 

 időpontja is.  



6.) A tanulmányi ösztöndíjak folyósítása egy összegben történik, a támogatási szerződés 

 aláírását követő 15 napon belül, a pályázatban megjelölt bankszámlára. 

7.) Az Önkormányzat jogosult a támogatás visszavonására abban az  esetben, ha a 

 támogatott elköltözik a településről, a diák igazolatlanul mulaszt, vagy olyan 

 magatartást tanúsít, amely miatt fegyelmi eljárás indul ellene.  

8.) A pályázat eredménye nyilvános: a diák a pályázat benyújtásával hozzájárul a pályázat 

 eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az 

 azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.

  

Fülöp, 2018. szeptember 28. 

        Hutóczki Péter sk. 

                                                                                                polgármester 

 

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

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A legsürgősebb feladat elvégezni az uniós pályázatok számára a kincstári számlák 

megnyitását és szeptember 30-ig elutalni az előlegeket. 

Néhány közérdekű információ: a jövő héten Nyíradonyban Murcis krumpli fesztivál, kérem 

gondoljátok végig, ki fog tudni részt venni. A Szentkúti zarándoklat, amit az egyház 

szervezett, sajnos most elmaradt, de nem tettek le róla, csak egy későbbi időpontban lesz 

tervezve. 

 

Amennyiben nincs kérdés, vagy észrevétel, kérem szavazzunk. A képviselő-testület 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

85/2018. (IX. 28.) KT. sz. határozat 
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Felelős:     ----- 

Határidő:   ------   

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület részvételét, a nyílt ülést bezárja. 

 
 

k.m.f. 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 


