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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2018. november 16-án de. 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt 

üléséről. 
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Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Sándor László képviselő 

Furó Tiborné képviselő 

            Földháti István képviselő 

Hutóczki Imre képviselő 

             

Igazoltan távol:   
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

 

 Tanácskozási joggal: 
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

Dr. Csősz Péter jegyző 

 

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

 

Meghívó szerinti napirendek:  
   

1. Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Start Plusz közfoglalkoztatási program eszközbeszerzése 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Orvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési megállapodás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Könyvvizsgáló megbízási szerződés módosítás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.14.) sz. rendeletének 6. § (8) 

bekezdésében foglalt zárolások feloldása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Start Plusz programban nyújott teljesítmény juttatás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. ZÁRT ülés: 

- BURSA HUNGARICA pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

- Települési ösztöndíj pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

1. Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Start Plusz közfoglalkoztatási program eszközbeszerzése 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



3. Orvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési megállapodás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Könyvvizsgáló megbízási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.14.) sz. rendeletének 6. § (8) 

bekezdésében foglalt zárolások feloldása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Start Plusz programban nyújott teljesítmény juttatás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. ZÁRT ülés 

- BURSA HUNGARICA pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

- Települési Ösztöndíj pályázatok elbírálása 
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. Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Start Plusz közfoglalkoztatási program eszközbeszerzése 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Orvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési megállapodás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Könyvvizsgáló megbízási szerződésének módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.14.) sz. rendeletének 6. § (8) 

bekezdésében foglalt zárolások feloldása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Start Plusz programban nyújott teljesítmény juttatás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. ZÁRT ülés 

- BURSA HUNGARICA pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

- Települési Ösztöndíj pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

A Kormány a téli rezsicsökkentés kiterjesztésére 52 m3 keménylombos tűzifa vásárláshoz 

990.600.-Ft támogatásban, illetve 2018. évi szociális célú tűzifa pályázatra 178 m3 fa 



beszerzésére 3.390.900.-Ft támogatást állapított meg. 2019. február 15-ig kell szétosztani az 

önkormányzatnak. Az 52 m3 fával a támogatói okirat szerint a 2017. évi önkormányzati 

rendelet szerint kellett volna eljárni, azonban az 2017. évben úgy került elfogadásra, hogy 

2018. május 31-én hatályon kívül helyezésre került. Ezért áthidaló megoldásként a 2018. évi 

szociális célú tűzifa kiosztásához beterjesztett rendelet-tervezet tartalmában teljes egészében 

megegyezik a tavalyi rendelettel. 

Az előterjesztés mellékletét képezi a rendelet-tervezet, kérem áttekintés után hozzuk meg a 

döntést. 

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

szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 6 igen 

szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

13/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 

 

A szociális célú tűzifa juttatásról 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 8a. pontjában   

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

 

(1) A rendelet célja, hogy meghatározza a szociális célú tűzifa juttatásra való jogosultság 

szabályait és az igénylét részletes feltételeit. 

(2) A rendelet hatálya Fülöp Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és ott 

életvitelszerűen lakó személyekre terjed ki. 

(3) E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben ( 

továbbiakban: Szt.) és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL 

törvény rendelkezési az irányadóak az  e rendeletben foglalt eltérések figyelembe 

vételével 

 

2.§. 

 

(1) Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít 1.§. (2) bekezdés szerint 

meghatározott személyeknek abban az esetben,  ha az e rendeletben foglalt egyéb 

feltételeknek megfelelnek. 

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére 

állapítható meg a támogatás. 

(3) Fülöp községben  lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy 

kérelemben – ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe a háztartás tagjaként. 

 

 

 



3.§. 

 

Térítésmentesen, szociális célú tűzifa juttatásban részesülhet, az alábbi feltételek egyidejű 

fennállása esetén, legfeljebb 5 m3 mennyiség erejéig az: 

a.) aki a szociális tűzifa igénylésre vonatkozó kérelmét az e rendeletben 

meghatározottak szerint Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpi 

Kirendeltségén ( továbbiakban: hivatal) benyújtotta, 

b.) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át 

(2017-ben és 2018-ban 37.050.-Ft), egyszemélyes háztartás (egyedül élő ) 

esetén a 180%-át (51.300.-Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs az 

Szt.-ben meghatározott mértéket meghaladó vagyona. 

 

4.§. 

 

A támogatás megállapítása során előnyt élveznek aki(nek) 

a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

aa.) aktív korúak ellátására, 

ab.) időskorúak járadékára 

ac.) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő 

nyújtására – települési támogatására (e támogatásban részesülők közül 

különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével 

kapcsolatos támogatásban részesülők)  jogosult. 

b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 

család ,  

c.)  életében rendkívüli, létfenntartást veszélyeztető esemény következett be,  

egyedi elbírálás alapján, az  e rendelet 3.§. b.) pontjában meghatározott egy 

főre eső jövedelmétől  legfeljebb 20%-át meghaladó mértékig  el lehet térni. 

 

5.§. 

 

(1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás a 2017. évi kiegészítő szociális tűzifa  és 

a 2018. évi szociális tűzifa  támogatás esetében indulhat hivatalból vagy kérelemre. 

(2) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának ideje: 2018. 

november 20. napjától 2019. február 5. napjáig. 

 

6.§. 

 

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során 

környezettanulmány végezhető. 

 

 

 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1321#sid256
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1321#sid256


7.§. 

 

Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag 

megállapításra került, hogy az nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen 

biztosított tűzifa esetében 15.000.-Ft + Áfa/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségének 

visszafizetésére. 

8.§. 

 

Ez a rendelet kihirdetése  napján lép hatályba és 2019. május 31. napján hatályát veszti. 

 

 

 

/:Hutóczki Péter:/sk.      /:Dr. Csősz Péter:/ sk. 

    polgármester                                                                          jegyző 

 

A rendelet kihirdetve. 

Fülöp, 2018. november 16 napja  14 óra 00 perckor            /:Dr. Csősz Péter:/sk. 

                 jegyző 

 

 

2. Start Plusz közfoglalkoztatási program eszközbeszerzése 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Tisztelt Képviselő-testület előtt ismert, hogy a Start Plusz programban 10 millió forint 

külön támogatásban részesültünk a közfoglalkoztatás továbbfejlesztésére amelyről az 

oklevelet a Belügyminisztériumban vehettük át. A korábbi – nem testületi ülés keretében 

zajlott – megbeszélésünkön elhangzott javaslatok alapján megkértük a szükséges 

árajánlatokat. Javaslom, hogy a támogatásból az alábbi gépek kerüljenek beszerzésre: 

- 1 db Orsi típusú gémes MTZ-re szerelhető kasza 2 adapterrel bruttó: 7 054 850.-Ft 

értékben. 

- 1 db használt MTZ 82 típusú erőgép bruttó: 3 000 000.-Ft. értékben 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést fogadja el, és az 54 850.- Ft-ot önerőből a 

közfoglalkoztatásból származó bevétel terhére biztosítja. 

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

szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 6 igen 

szavazattal az alábbi határozatot elfogadta: 

 

94/2018. (XI. 16.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Start Plusz programban 1 db Orsi típusú gémes MTZ-re szerelhető kasza 2 

adapterrel bruttó: 7 054 850.-Ft értékben illetve 1 db használt MTZ 82 

típusú erőgép bruttó: 3 000 000.-Ft. értékben szerez be. 

A beszerzéshez szükséges 54 850.-Ft önerőt az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében a közfoglalkoztatásból származó bevétel terhére biztosítja. 

 



Felkéri a Polgármestert, hogy a kérelmet nyújtsa be a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Nyíradonyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. Orvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési megállapodás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjeszés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása, mely magában 

foglalja az orvosi ügyelet biztosítását. Az orvosi ügyelet ellátása 4 település – Nyírábrány, 

Nyíracsád, Nyírmártonfalva és Fülöp – által megkötött együttműködési megállapodása 

alapján történik, melyet korábban évente megújítottunk. A nyírábrányi önkormányzat 

polgármestere megküldte a 2019. január 1-jétől készült együttműködési megállapodás 

tervezetet, amely 2021. december 31-ig terjed, 3 éves időszakra szól. Megküldte továbbá az 

Orvosi Ügyelet 2017. évi és 2018. I. félévi működéséről szóló beszámolót. A beszámolóban 

szereplő gépjárművet a nyírábrányi önkormányzat vásárolná, értelemszerűen az 

önkormányzat tulajdona lesz.  A biztonságos fenntartás érdekében kérik 3 évre kötni a 

szerződést. 

 

Dr. Csősz Péter jegyző: 

Arról már korábban is volt szó, hogy Schwarzkopf doktornő nyugdíjba vonul és sikerül a 

praxis jogot eladnia. A fiatal doktornő, aki lehetséges jelölt a háziorvosi teendők ellátására 

részt fog venni az ügyeleti feladatok ellátásában. Reméljük ez is hozzá fog járulni az ügyeleti 

feladatok ellátási színvonalának további emelkedéséhez. 

Szeretném továbbá megemlíteni, hogy közel volt ahhoz Nyírábrány Nagyközség 

Önkormányzata, hogy problémát jelentsen a késéssel fizető önkormányzatok miatt kialakult 

helyzet. Ezért a jövőben havi bontásban kérnénk megfizetni a hozzájárulást. Fülöp ebben a 

tekintetben rendben van a hozzájárulással, de sajnos most van önkormányzat, aki még 2017. 

évi hozzájárulással is tartozik.  

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a 

határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 6 igen 

szavazattal az alábbi határozatot elfogadta: 

 

95/2018. (XI. 16.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

- Az Orvosi Ügyelet 2017. évi és 2018. I. félévi működéséről szóló 

beszámolót elfogadja 
- A központi orvosi ügyelet – mint kötelező egészségügyi alapellátás –

ellátására együttműködési megállapodást ír alá 2019. január 01. 

napjától 2021. december 31-ig terjedő időszakra Nyírábrány 

Nagyközség Önkormányzatával, Nyíracsád Nagyközség 



Önkormányzatával és Nyírmártonfalva Önkormányzatával a 

határozat 1. sz. mellékelte szerint. Az orvosi ügyelet működtetésével, 

szervezésével Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatát bízza meg. 
Az ügyelet működtetésére saját költségvetése terhére település 

lakosságszám x 100.-Ft/hó támogatást nyújt, mely összeget az 

önkormányzat 2019.-2020 és 2021. évi költségvetésében biztosítja. Az 

együttműködési megállapodás a határozat mellékeltét képezi. 

Felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá, 

gondoskodjon az önkormányzatra eső megállapodás alapján fizetendő 

összeg  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

1. számú melléklet a 94/2018. (XI.16. KT. sz. határozathoz  

  

  

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET ELLÁTÁSÁRA 

  

  

Mely létrejött egyrészről Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata (képviseletében eljáró: 

Nyíri Béla polgármester, cím: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.), Fülöp Község 

Önkormányzata (képviseletében eljáró: Hutóczki Péter polgármester, cím: 4266 Fülöp, Arany 

János utca 19.), Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat (képviseletében eljáró: Kövér 

Mihály Csaba polgármester, cím: 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 38.), Nyíracsád 

Község Önkormányzata (képviseletében eljáró: Dr. Nagy János polgármester, cím: 4262 

Nyíracsád, Petőfi tér 8.), másrészről a Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet (képviseletében 

eljáró: Nyíri Béla polgármester, cím: 4264 Nyírábrány, Jókai utca 3.) között az alábbi 

feltételek mellett:  

  

1. A megállapodást aláíró önkormányzatok megbízzák a Nyírábrányi Központi Orvosi 

Ügyeletet (a továbbiakban: NYKOÜ) a településeik lakosainak orvosi ügyeleti szolgálata 

ellátásával központi orvosi ügyelet keretében, nyírábrányi székhelyű működtetéssel.  

  

2. A NYKOÜ vállalja, hogy a négy település közigazgatási területén lakók részére orvosi 

ügyeleti szolgálatot biztosít az alábbi időbeosztás szerint:  

 − munkanapokon: délután 16.00 órától  következő nap reggel 8.00 óráig  

 − hétvégéken: péntek délután 16.00 órától  hétfő reggel 8.00 óráig  

 − ünnepnapokon: megelőző nap délután 16.00 órától  ünnepnapot követő nap 8.00 óráig  

  

Az ügyeleti szolgálatot a NYKOÜ a 4264 Nyírábrány, Jókai utca 3. szám alatti Mentőállomás 

ügyeleti helyiségében tartja, mely ingatlannak a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 

kizárólagos tulajdonosa.  

  

3. A jelen Együttműködési Megállapodásban részes önkormányzatok az orvosi ügyeleti 

szolgálat ellátása érdekében az alábbiakban állapodnak meg:  

  



a.)  Nyíracsád, Nyírmártonfalva és Fülöp község polgármesterei hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, a NYKOÜ finanszírozási 

szerződését Nyírábrány polgármestere megkösse.  

  

b.)  Az érintett önkormányzatok az orvosi ügyeleti szolgálat működését az a. pontban 

foglaltakon túlmenően állandó lakosonként, saját költségvetésük terhére is támogatják.  

Ezen összeg – figyelembe véve 2018. év összbevételeit és kiadásait – település 

lakosságszám * 100 Ft/hó, mely összeget ezen megállapodás alapján utalják át 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata részére minden hónap 10. napjáig előre 

esedékesen.   

A fenti NEAK finanszírozáson túli önkormányzati hozzájárulás mértékét a NYKOÜ 

költségvetésének és a mindenkori állami finanszírozásnak függvényében a 

megállapodásban részes önkormányzatok folyamatosan figyelemmel kísérik és 

szükség esetén megváltoztatják azt.    

  

c.)  A NYKOÜ működtetéséhez szükséges gépjármű, műszer és berendezési tárgyak 

biztosítása Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata feladata.  

  

4. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a NYKOÜ működéséhez térítésmentesen 

biztosítja a 4264 Nyírábrány, Jókai utca 3. szám alatt lévő orvosi ügyeleti helyiséget, a hozzá 

tartozó garázzsal együtt, továbbá használatra átadja a rendelőben és a kiszolgáló helyiségben 

lévő álló- és fogyóeszközöket.  

  

5. A NYKOÜ gondoskodik az átvett ingatlan, gépjármű, valamint a műszerek 

rendeltetésszerű használatáról, karbantartásáról, viseli az ingatlan működtetésének költségeit, 

a felújítási munkálatok kivételével.  

  

6. Az önkormányzatok anyagi lehetőségeiknek megfelelően segítik a központi orvosi ügyelet 

műszerezettségének javítását akár saját rendelőikben használaton kívül helyezett műszerek 

átadásával is.  

  

7. Jelen megállapodást aláíró felek tudomásul veszik, hogy ezen együttműködési 

megállapodás 2019. január 1-től kezdődően 2021. december 31-ig, azaz három év határozott 

időre szól. A megállapodás felmondására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvényben foglaltak szerint kerülhet sor.    

 A szerződés hatályának meghosszabbítása a határozott idő lejártát megelőző december 

hónapban esedékes, illetve a szerződést közös megegyezéssel módosíthatják a felek 

egybehangzó nyilatkozatukkal.  

   

Nyírábrány, 2018. november …  

  _______________________________  _______________________________   

Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet  Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata  

   

 _______________________________  _______________________________   

Fülöp Község Önkormányzata   Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat  

  

_______________________________ 

Nyíracsád Község Önkormányzata 



4. Könyvvizsgáló megbízási szerződés módosítás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A belső körülmények – a könyvvizsgálóval egyeztetve – azt indokolják, hogy a Képviselő-

testület a könyvvizsgáló megbízására irányuló határozatát módosítsa 2018. november 30. 

napjáig végzett tevékenységre. Sajnos megingott az a feltétlen bizalom, ami a 

munkakapcsolatot jelentette, és egy könyvvizsgáló tekintetében ez mindenképpen alapkérdés. 

Sajnos nem sikerült azt a megfelelő hangnemet megtalálni az új kolléganőkkel, amely 

biztosította volna az eredményes munkát. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati 

javaslat elfogadására. 

 

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

szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 6 igen 

szavazattal az alábbi határozatot elfogadta: 

 

96/2018. (XI. 16.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat 2018. évi könyvvizsgálati tevékenységének ellátásával 

kapcsolatban hozott 64/2018. (XI. 16.) KT. sz. határozatát – Nemesné 

Sőrés Erzsébet könyvvizsgálóval egyeztetve, közös megegyezés alapján - a 

következők szerint módosítja: 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi könyvvizsgálati 

tevékenységének ellátásával HAJDÚ AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó 

Kft-t (4028 Debrecen, Zrínyi u. 8. sz.) bízza meg a 2018. november 30-ig. 

 

A személyesen közreműködő könyvvizsgáló:  

Nemesné Sőrés Erzsébet kamarai tag könyvvizsgáló 

Bejegyzési szám: 002694 

Megbízási díj összege 2018. június 1. napjától: 160.000.-Ft/hó, azaz 

egyszáz-hatvanezer forint  

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2018. november 30 

 

 

5. 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.14.) sz. rendeletének 6. § 

(8) bekezdésében foglalt zárolások feloldása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjeszés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az önkormányzat költségvetésében rendelkeztünk az előterjesztésben szereplő juttatások 

tervezéséről (bankszámla hozzájárulás, cafeteria), melyek a rendeletben zárolásra kerültek. 

2018. évre akkor számolhatók el, ha november 30-ig megtörténik a MÁK-hoz történő 

feladása, számfejtése, kérem, hogy rendelkezzünk a zárolt személyi juttatások előirányzatának 

feloldásáról. Javaslom a zárolt előirányzatok felhasználásának engedélyezését, a zárolás 

feloldását. Illetve a határozati javaslat szerint az zárolt előirányzathoz pótelőirányzatot is kell 



biztosítani, mert a tervezéskori létszámhoz képest – az EFOP-os pályázatok elindulása miatt – 

növekedett a dolgozói létszám. Ezen előirányzat feloldása az előzetes számítások alapján – a 

3/4 éves gazdálkodás tárgyalását megelőzően is feloldható, meglesz a fedezete. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Nagyon örülök neki, hogy az idén is sikerült olyan gazdálkodást folytatni, hogy ha nem is a 

földtől elrugaszkodott módon, de tudunk valamit nyújtani a dolgozóknak, elismerve az éves 

munkájukat. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta: 

 

97/2018. (XI. 16.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.) a Fülöp Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

3/2018. (III.14.) számú rendeletének 6. § (8) bekezdésében zárolt 

kiadási előirányzatokat feloldja, annak felhasználását engedélyezi. 

2.) A zárolt előirányzatok túl az 1.) pontban foglaltak teljesítéséhez az 

Önkormányzatnál 893.000.-Ft pótelőirányzatot biztosít az 

önkormányzat 2018. évi költségvetésében. 

3.) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetését elfogadó 25/2018. (III. 08.) KT. sz. határozata alapján 

egyetért a hivatal Fülöpi Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők 

tekintetében egyetért a bankkártya hozzájárulás és a csekély értékű 

ajándék személyi juttatásokra biztosított előirányzat 

felhasználásával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

6. Start Plusz programban nyújtott teljesítmény elismerése 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjeszés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Földháti István képviselő társunk szóbeli javaslata alapján előterjesztés készült Furó Tibor 

közalkalmazott kollégánk közfoglalkoztatásban végzett munkájának elismerésére. A 

közalkalmazottak tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja az alapvető munkáltatói 

jogokat, úgy, mint kinevezés, felmentés. Az egyéb munkáltatói jogok a polgármesterhez 

vannak telepítve, a megadott keretek között. Így jutalom is csak akkor állapítható meg, ha a 

Képviselő-testület biztosítja a forrást. Teljes mértékben egyetértek a javaslattal, mert ezt az 

eredményt, melynek a beteljesedése a BM külön elismerése és 10 MFt-os támogatása nem 

tudtuk volna elérni, ha kollégánk nem veszi ki ilyen mértékben az oroszlánrészt a munkából. 

Évek óta szívén viseli, idejét nem sajnálva a közfoglalkoztatásban tervezett programok minél 

sikeresebb végrehajtását. 

 



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

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta: 

 

98/2018. (XI. 16.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozott, hogy a 2018. 

évi közfoglalkoztatási programban végzett kiemelkedő, eredményes 

munkájának elismerésére Furó Tibor közalkalmazott részére előirányzatot 

biztosít 1 havi munkabérének erejéig jutalom fizetésére.  

 

Az előirányzatot az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtására a megfelelő 

munkáltatói döntéseket hozza meg. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszönöm a képviselő-testület részvételét, a nyílt ülést 11:39 órakor bezárja, zárt ülésen 

tárgyal tovább. 

 

 

k.m.f. 

 

 

Hutóczki Péter          Dr. Csősz Péter 

  polgármester               jegyző 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 


