JEGYZŐKÖNYV
F/ 200-27/2018.
FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. november 29-én de. 8,00 órakor
TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Hozott rendeletek: 14/2018. (XI. 29.) ÖR. Az önkormányzati lakások bérleti díjának megállapításáról
szóló 15/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hozott határozatok:
114/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: Polgármesteri jelentés és lejárt határidejű határozatok
115/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: Önkormányzati helyiségek bérleti díja
116/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: Az önkormányzat 2019. évi Belső Ellenőrzési Terve
117/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: Az önkormányzat és az óvoda könyvvizsgálatára
vonatkozó szerződés jóváhagyása
118/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzésére
vonatkozó szerződés jóváhagyása
119/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: Az önkormányzat és az óvoda kötelező
szabályzatainak elkészítésére és felülvizsgálatára irányuló szerződés jóváhagyása
120/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: Az önkormányzat 2019. évi munkatervének
elfogadása
121/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: A tanyagondnoki szolgálat 2017. évi működéséről
szóló tájékoztató
122/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: A hulladékgazdálkodás biztosítására kötött
közszolgáltatás szerződés megkötése
123/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: Az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi
programjának elfogadása
124/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: Az iskolai körzethatárok meghatározása
125/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: Az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló
beszámoló
126/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: Előirányzatokról rendelkezés (dolgozók normatív
jutalmazása)
127/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: Polgármester jutalmazása
128/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: Első világháborús emlékmű felújítására pályázat
benyújtása
129/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: Bölcsődei pályázati lehetőség
130/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: Ingatlan vásárlás (fülöpi 99/1 hrsz.)
131/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetésének módosítása
132/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: Önkormányzati ingatlanok tulajdonjogának rendezése
133/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat: Karácsonyi egyszeri települési támogatás előirányzat
biztosítása

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat
Művelődési Házában 2018. november 29-én 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
Sándor László képviselő
Hutóczki Imre képviselő
Igazoltan távol: Tanácskozási joggal:
Dr. Csősz Péter jegyző
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Hutóczki Valéria megbízott óvodavezető
Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, Bugyáné Szász Erzsébet
képviselőt, községünk díszpolgárát, jegyző urat, aljegyző asszonyt, Hutóczki Valéria
megbízott óvodavezetőt.
Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére és javaslatot tesz a meghívó szerinti
napirend módosítására. Javaslom levenni az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendelet-tervezet tárgyalását és felvenni további 7 napirendi pontot.
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Én javaslom vegyük fel napirendre a polgármester jutalmának tárgyalását is, hiszen az
előterjesztésben benne van, hogy az a polgármesterre nem vonatkozik.
Meghívó szerinti napirendek:
1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. Az önkormányzati lakások és helyiségek 2019. évi bérleti díjak megállapítása.
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3. Az Önkormányzat 2019. évi belsőellenőrzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4. A 2019. évi munkaterv megtárgyalása.
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
5. Tanyagondnoki szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Hutócki Péter polgármester
6. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet-tervezet tárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
7. A hulladékgazdálkodás biztosítására kötött közszolgáltatás szerződés
megkötésére szóló előterjesztés megtárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
8. Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
9. Köznevelési körzethatárok kijelölése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
10. Az önkormányzat 2018. évi ¾ éves gazdálkodásáról beszámoló
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
11. Első világháborús emlékmű felújítására pályázat
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
12. Mini bölcsőde pályázatról tájékoztatás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
13. KÜLÖNFÉLÉK

Javasolt napirend:
1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. Az önkormányzati lakások és helyiségek 2019. évi bérleti díjak megállapítása.
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3. Az Önkormányzat 2019. évi belsőellenőrzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4. Az önkormányzat 2019. évre szóló belső ellenőrzésére és könyvvizsgálatára,
illetve a gazdálkodási szabályzatok elkészítésére vonatkozó szerződés-tervezetek
elfogadása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
5. A 2019. évi munkaterv megtárgyalása.
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
6. Tanyagondnoki szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Hutócki Péter polgármester
7. A hulladékgazdálkodás biztosítására kötött közszolgáltatás szerződés
megkötésére szóló előterjesztés megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
8. Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
9. Köznevelési körzethatárok kijelölése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
10. Az önkormányzat 2018. évi ¾ éves gazdálkodásáról beszámoló
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
11. Fülöp Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.14.) sz.
önkormányzati rendeletének 4. § (7) bekezdésében foglalt előirányzatról
rendelkezés (dolgozók normatív jutalmazása)
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
12. Polgármester jutalmazása
Előterjesztő: Bugyáné Szász Erzsébet képviselő, bizottság elnöke
13. Első világháborús emlékmű felújítására pályázat
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
14. Mini bölcsőde pályázatról tájékoztatás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
15. Ingatlan vásárlás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

16. Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének
módosítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
17. Görögkatolikus egyház támogatási kérelme
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
18. Önkormányzati ingatlanok tulajdonjogának rendezése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
19. A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.
(II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására javaslat (karácsonyi
támogatás)
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban
határozza meg:
1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. Az önkormányzati lakások és helyiségek 2019. évi bérleti díjak megállapítása.
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3. Az Önkormányzat 2019. évi belsőellenőrzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4. Az önkormányzat 2019. évre szóló belső ellenőrzésére és könyvvizsgálatára,
illetve a gazdálkodási szabályzatok elkészítésére vonatkozó szerződés-tervezetek
elfogadása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
5. A 2019. évi munkaterv megtárgyalása.
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
6. Tanyagondnoki szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Hutócki Péter polgármester
7. A hulladékgazdálkodás biztosítására kötött közszolgáltatás szerződés
megkötésére szóló előterjesztés megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
8. Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
9. Köznevelési körzethatárok kijelölése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
10. Az önkormányzat 2018. évi ¾ éves gazdálkodásáról beszámoló
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
11. Fülöp Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.14.) sz.
önkormányzati rendeletének 4. § (7) bekezdésében foglalt előirányzatról
rendelkezés (dolgozók normatív jutalmazása)
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
12. Polgármester jutalmazása
Előterjesztő: Bugyáné Szász Erzsébet képviselő, bizottság elnöke
13. Első világháborús emlékmű felújítására pályázat
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

14. Mini bölcsőde pályázatról tájékoztatás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
15. Ingatlan vásárlás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
16. Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének
módosítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
17. Görögkatolikus egyház támogatási kérelme
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
18. Önkormányzati ingatlanok tulajdonjogának rendezése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
19. A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.
(II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására javaslat ( karácsonyi
támogatás)
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Az írásban elkészített polgármesteri jelentést most nem kívánom kiegészíteni, abban leírásra
kerültek az előző testületi ülést követően történt események. Amennyiben nincs kérdés,
kérem, szavazzunk.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
114/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

---------

2. Az önkormányzati lakások és helyiségek 2019. évi bérleti díjak
megállapítása.
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Legutóbb 2 éve kerültek módosításra a bérleti díjak, az inflációt figyelembe véve ismét
javasolt lenne a módosítás legalább egy 10% körül. Ennek részletezését és javaslatát
tartalmazza az előterjesztés. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk:

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2018. (XI. 29.) ÖR. számú rendelete
az önkormányzati lakások bérleti díjának megállapításáról szóló 15/2014. (XI.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások és nem lakás célú helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások bérleti
díjának megállapításáról szóló 15/2014. (XI.14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban:
Rendelet) 1.§ (1) – (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)
(2)
(3)
(4)

300.-Ft/m2
270.-Ft/m2
135.-Ft/m2
95.-Ft/m2”

„Összkomfortos lakás
Komfortos
lakás
Félkomfortos lakás
Komfort nélküli lakás
2.§.

Ez a rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti.
Hutóczki Péter sk.
polgármester
A rendelet kihirdetve.
Fülöp, 2018. november 29.

Dr. Csősz Péter sk.
jegyző
Dr. Csősz Péter sk.
jegyző

Hutóczki Péter polgármester:
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról is!
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
115/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. január
1. napjától az önkormányzati helyiségek nettó összegű bérleti díját az alábbiakban
állapítja meg:

Dr. Porcsalmy Sándor ügyvédi iroda díja
Gyógyszertár
Fodrászüzlet
Ravatalozó
Lakodalmas ház
- 3 napos igénybevétel esetén
- 1 hetes igénybevétel esetén
6. Művelődési ház
- egész napos igénybevétel+konyha használat
- konyha használat nélkül
- 4 órát meg nem haladó igénybevétel
- konyha használat halotti tor esetén
1.
2.
3.
4.
5.

7. Szolgálati lakáshoz tartozó garázs
8. Táj ház
- négy órát meg nem haladó igénybevétel
- egész napos igénybevétel

mentes
34.400.-Ft
22.000.-Ft
14.600.-Ft
203.600.-Ft
255.500.-Ft
43.900.-Ft
18.500.-Ft
11.800.-Ft
7.300.-Ft
4.100.-Ft
5.500.-Ft
11.000.-Ft

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az érintettek értesítéséről, a bérleti díjak
vonatkozásában a bérleti szerződések szükséges módosításainak elvégzéséről.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2018. december 10.

3. Az önkormányzat 2019. évi belsőellenőrzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A belső ellenőrzési vezető feladata, hogy az előterjesztésben részletezettek alapján éves
ellenőrzési tervet készítsen, a tervnek a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a
belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. 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:
116/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (5) bekezdésében
foglaltak értelmében - az önkormányzat 2019. évi Belső Ellenőrzési
munkatervét a határozat melléklete szerint fogadja el.
Az ellenőrzési feladatok eredményes ellátása érdekében indokolt esetben
gondoskodni kell külső szakértő bevonásáról.
Határidő:
Felelős:

folyamatos, BET szerint
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző

Megjegyzés: Melléklet a 116/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozathoz a jegyzőkönyv mellékletét
képezi

4. Az önkormányzat 2019. évre szóló belső ellenőrzésére és
könyvvizsgálatára, illetve a gazdálkodási szabályzatok elkészítésére
vonatkozó szerződés-tervezetek elfogadása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Mivel az önkormányzat könyvvizsgálatára irányuló szerződést Nemesné Sőrés Erzsébet
könyvvizsgálóval közös megegyezés alapján a Képviselő-testület módosította és 2018.
november 30. napját követően megszűnik, ezért újra kellett tervezni a 2019. évi gazdálkodást
segítő feladatokat. Ezért egyeztetéseket követően 2019. évtől Reszler György látná el a
könyvvizsgálói feladatokat, a belső ellenőrzési feladatokat Oláh László. Továbbá a
könyvvizsgálói szerződés megszűnésével meghiúsult az önkormányzati szabályzatok
felülvizsgálata és az újak elkészítése, melyet még könyvvizsgáló asszony vállalt. Ezért erre is
kértünk ajánlatot, mivel a szabályos működés elengedhetetlen feltétele a szabályzatok
aktualizálása, illetve a Magyar Államkincstár 2019. májusáig ellenőrizni is fogja, hogy feltárt
hiányosságok megszüntetésre kerültek-e.
Hutóczki Péter polgármester:
Kérem szavazzunk az első határozati javaslatról!
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
117/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat 2019. évi könyvvizsgálati tevékenységének ellátásával
Reszler György egyéni vállalkozót – bejegyzett könyvvizsgálót (4028.
Debrecen, Kardos u. 23. fszt. 3.) bízza meg a 2018. évi zárszámadás és
beszámoló elfogadásáig, illetve a 2019. évi költségvetés és beszámoló
elfogadásáig.
A személyesen közreműködő könyvvizsgáló:
Reszler György kamarai tag könyvvizsgáló
Bejegyzési szám: 001481
Megbízási díj összege 2019. január 1. napjától: 160.000.-Ft/hó, azaz
egyszáz-hatvanezer forint/hó
Felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgálati szolgáltatás végzésére
vonatkozó megbízására vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2019. január 1. és folyamatos
Hutóczki Péter polgármester:
Kérem szavazzunk a második határozati javaslatról!
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

118/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Fülöp Község Önkormányzatának 2019. éves belső ellenőrzési feladataira
Oláh László (4032 Db., Mikszáth K. 29. sz.) alatti 001481 szám alatt
szakértővel köt megbízási szerződést. A megbízott az határozati javaslat
mellékletét képező szerződéstervezetben foglalt ajánlattétel szerint, az abban
foglalt díjakon az éves jóváhagyott ellenőrzési tervnek megfelelően végezze
feladatát.
Eseti vizsgálat:
40.000.-Ft + áfa/db
Átfogó vizsgálat:
150.000.-Ft + áfa /db
Megbízza a Polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést írja alá és a feladat
elvégzése érdekében működjön együtt a megbízottal.
Határidő: 2018. december 31. és 2019. évi belső ellenőrzési terv szerint
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Hutóczki Péter polgármester:
Kérem szavazzunk a hatmadik határozati javaslatról!
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
119/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
megbízza Reszler György (egyéni vállalkozó, 4028. Debrecen Kardos u 23.
fszt. 3. szám alatti lakos 001481.szám alatt bejegyzett könyvvizsgálót az
önkormányzat és intézménye megbízási szerződés tervezetben felsorolt
szabályzatainak 2019. január 1-i időpontra történő aktualizálásával,
kiegészítésével, indokolt esetben új szabályzat készítésével, illetve a
felsorolt szabályzatok – korábbi kiegészítésekre figyelemmel – formailag is
egységes szerkezetben történő elkészítésével.
A megbízás díja: 500.000.-Ft, azaz ötszázezer forint.
A megbízási szerződés tervezete ezen határozat mellékletét képezi.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: Megbízási szerződés szerint (2019. április 30.)
Melléklet a 119/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozathoz
Megbízási szerződés
amely létrejött egyrészről a Fülöp Községi Önkormányzat 4266. Fülöp Arany J. u 19.
(mint Megbízó) és Reszler György 4028. egyéni vállalkozó, Debrecen Kardos u 23. fszt. 3.
szám alatti lakos 001481.szám alatt bejegyzett könyvvizsgáló, (mint Megbízott) között az
alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya:
A Megbízó a jelen szerződés keretében megbízza a Megbízottat az intézmény alábbiakban
felsorolt szabályzatainak 2019. január 1-i időpontra történő aktualizálásával, kiegészítésével,
indokolt esetben új szabályzat készítésével, illetve a felsorolt szabályzatok –korábbi
kiegészítésekre figyelemmel- formailag is egységes szerkezetben történő elkészítésével.
1.1.)Fülöp Községi Önkormányzatot érintő szabályzatok felsorolása:
a)Számviteli törvény által kötelező szabályzatok – Szt.14. § (5) 161. § (1);
 Számviteli politika
 Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata
 Eszközök és források értékelési szabályzata
 Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a hasznosítatlan eszközök selejtezésének
szabályzata
 Pénzkezelési szabályzat (ok)
 Önköltség számítási szabályzat
 Számlarend
b)Államháztartási törvény és a kapcsolódó Korm. rendelet. által előírt szabályzatok Ávr. 13.
§ (1); (Ávr. 13. § (5);
 Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat
 Beszerzések lebonyolításának szabályzata
 Bizonylati szabályzat
 Gazdálkodási (Hatásköri) szabályzat a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés,
teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és adatszolgáltatás rendjéről
 Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata
 A belföldi és külföldi kiküldetés rendje
 Reprezentációs költségek elszámolásának rendje
 Vezetékes és mobiltelefonok használatának rendje
 Gazdálkodási (Hatásköri) szabályzat a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés,
teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és adatszolgáltatás rendjéről
c) Egyéb szabályzatok
 Iratkezelési szabályzat
 Informatikai Biztonsági Szabályzat
 Az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat
 A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, kötelezően
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét tartalmazó szabályzat
1.2.) Fülöp Óvoda szabályzatainak felsorolása:
Önálló szabályzatok a Fülöpi Óvodára vonatkozóan
 Számviteli politika
 Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata
 Eszközök és források értékelési szabályzata
 Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a hasznosítatlan eszközök selejtezésének
szabályzata
 Pénzkezelési szabályzat (ok)
 Önköltség számítási szabályzat
 Számlarend

2.A felek jogai és kötelezettségei:
2.1. Megbízott a munkavégzés kapcsán a Megbízó gazdálkodással kapcsolatos
nyilvántartásaiba betekinthet, az intézmény vezetőitől, dolgozóitól felvilágosítást kérhet.
2.2. Megbízott az elkészített dokumentumokat írásban bocsátja a Megbízó rendelkezésére. A
dokumentumok elkészítése során az intézmény megbízottját folyamatosan tájékoztatja.
2.3. Felek rögzítik, hogy a Megbízottat e tevékenységi körében a Megbízó nem utasíthatja.
3. Díjazási feltételek:
3.1. A Megbízottat az egyéb számviteli szolgáltatás feladatok ellátásáért az alábbi díjazás
illeti meg.
Megnevezés
Díjazás
Szabályzatok aktualizálása, hatályos joganyagnak Az. 1.1.-1.2. pontokban
megfelelő kiegészítése, az aktualizált szabályzatokhoz felsorolt szabályzatokra
tartozó mellékletek elkészítése, a szabályzatoknak a
összesen
korábbi módosításokkal történő egybeszerkesztése
valamint új szabályzatok készítése.
500000 Ft, azaz ötszázezer
00/100 forint
bruttó
3.2. Felek a megbízás időtartama alatt két alkalommal előleg fizetésében állapodnak meg,
amelynek mértéke esetenként nem haladhatja meg a bruttó díjazás 30 %-át.
3.3. Fizetés módja: a szerződés teljesítését követő 8 napon belül, végszámla ellenében
átutalással, a Megbízott TISZÁNTÚLI - Takarék Takarékszövetkezet Debreceni
Kirendeltségénél vezetett, 60600084-10004263.számú bankszámlájára.
4. Tevékenység besorolása:
SZJ 74. 12. 14. 0. Egyéb számviteli szolgáltatás.
5. Megbízó felelőssége:
A megbízott a tevékenysége során elkövetett károkért a Polgári Törvénykönyv (Ptk.)
rendelkezései szerint felel.
6. Szerződés felmondása, módosítása:
A szerződés felbontására, valamint módosítására a Ptk. előírásait kell alkalmazni.
7.A szerződés hatálybalépése és érvényességi ideje:
7.1 A szerződés hatályba lép, amennyiben a szerződő felek a szerződést kölcsönösen aláírták.
7.2. A szerződés érvényességi ideje: 2018. december 1.- 2019. április 30.
8. Záró rendelkezések:
A szerződés 2 példányban, magyar nyelven készült, amelyet a szerződő felek elolvasás után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőnek találva, aláírtak.
Debrecen. 2018. december 1.
Megbízó részéről:
Hutóczki Péter
polgármester

Megbízott részéről:
Reszler György
Bejegyzett könyvvizsgáló
…………………………
pénzügyi ellenjegyző

5. Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkatervének
megtárgyalása.
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: Írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az előterjesztésben részletezett jogszabályok
alapján elkészült a Képviselő-testület munkaterve. Természetesen a tervezettől minden évben
lényegesen több ülést kell tartani, melynek során szeretném megköszönni a képviselő
társaimnak, hogy mindig közreműködőek. Amennyiben nincs kérdés kérem szavazzunk.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
120/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi
„Munkatervét” elfogadja és jóváhagyja. A „Munkaterv” a határozat
mellékletét képezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Megjegyzés: A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi

6. Tanyagondnoki szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: Írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A tanyagondnoki szolgálat működésének szükségessége nem kérdőjelezhető meg, mert egyre
több a rászoruló, idős ember vagy éppen a több gyermeket nevelő család. Sajnos azonban
törekedni kell a takarékosságra, mert az feladatfinanszírozásként kapott összeget több mint 1
MFt-al ki kell egészíteni. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
121/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
tanyagondnoki szolgálat 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: --Felelős: ------

7. A hulladékgazdálkodás biztosítására kötött közszolgáltatás szerződés
megkötésére szóló előterjesztés megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: Írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Fülöp községben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Debreceni Hulladék
Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi, melyben üzletrésszel rendelkezik önkormányzatunk. A
korábban megkötött, jelenleg hatályos szerződés határozott időtartamra, 2018. december 31-ig
szól. Javaslom, hogy a szerződést 10 évre, 2028. december 31-ig kössük meg. Amennyiben
nincs kérdés, kérem szavazzunk.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
122/2018.(XI. 29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok teljes körű ellátásra
közszolgáltatási szerződést köt határozott időre, 2028. december 31. napjáig, a
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (4031 Debrecen, István u.
136. sz. Képviselője: Varga László ügyvezető), melyben üzletrésszel rendelkezik.
A közszolgáltatási szerződéstervezet ezen határozat mellékletét képezi.
Felhatalmazza a polgármestert a DHK Kft-vel történő megkötendő szerződés
aláírására.
Határidő: 2018.december 31.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Melléklet a 122/2018.(XI. 29.) KT. sz. határozathoz
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA
amely létrejött egyrészről
Fülöp Község Önkormányzata
Székhelye: 4266 Fülöp, Arany J. u. 19.
Képviselője: Hutóczki Péter polgármester
Törzsszáma: 728779
Adószáma: 15728771-2-09
KSH statisztikai számjele: 15728771-8411-321-09
Számlavezető pénzintézete: Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet
Bankszámlaszáma: 61400014-11035305
mint ellátásért felelős (a továbbiakban: Ellátásért Felelős),
másrészről a
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye: 4031 Debrecen, István u. 136.
Képviselője: Varga László ügyvezető
Cégjegyzékszám: 09-09-024450

Adószáma: 24294412-2-09
KSH azonosítója: 24294412-3811-572-09
Számlavezető pénzintézete: Országos Takarékpénztár Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738008-20882370-00000000
KÜJ szám: 103119791
KTJ – azonosító: 100284851
mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató),
(együttes említésük esetén a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott napon és
helyen, az alábbi feltételekkel:
1.

Előzmények

1.1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. §-ban
meghatározza az állam, a 33-37/C. §-aiban a települési önkormányzat, a 41-45. §-aiban pedig
a közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó általános feladatait. A Ht.
90. § (8) bekezdése szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. július 1-jétől csak az
a nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
engedéllyel és minősítő okirattal, vagy - a 34. § (3) bekezdésben és a (9) bekezdésben
foglaltakra tekintettel - 2015. június 30-át követően kiadott minősítési engedéllyel
rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal a Ht. hatálybalépését követően és
minősítési okirat birtokában hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.
A Ht. 81. § (1) bekezdésében rögzítettek alapján a környezetvédelmi hatóság minősítési
engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési
önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül
vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető
tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja.
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatokat 2016. április 1-jétől az NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv)
látja el.
1.2. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1)
bekezdés i) pontja alapján a Kbt. rendelkezéseit nem kell alkalmazni az 5. § (1) bekezdésében
meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az
ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló
kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai
céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában,
valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó
árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az
ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő
szerződések teljesítéséből származik.
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről
szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 317/2013. (VIII. 28.) Korm.) 5. §
(1) bekezdése szerint ha a közbeszerzési eljárás lefolytatását a Kbt. nem írja elő, a
közszolgáltatási szerződésnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2)
bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra
való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a
továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) előírásainak kell megfelelnie.

1.3. A Közszolgáltató megfelel a Ht. közszolgáltatókra vonatkozó kógens előírásainak és
rendelkezik a közszolgáltatás ellátásához szükséges engedélyekkel.
A Közszolgáltató az Ellátásért Felelős és más önkormányzatok 100%-os közös tulajdonában
lévő nonprofit gazdasági társaság.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a fentebb hivatkozott jogszabályi feltételeknek
megfelelnek, erre tekintettel jogosultak egymással a Ht. 33. és 34. §-ai, és a 317/2013.
(VIII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Kbt. 9. § (1) bekezdése i) pontja szerinti inhouse szerződést kötni. Fentieknek megfelelően Felek a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátására irányuló in-house szerződés megkötésében állapodnak meg az
alábbiak szerint:
2.

A szerződés tárgya

2.1. Az Ellátásért Felelős megrendeli, a Közszolgáltató elvállalja Fülöp Önkormányzat
közigazgatási határain belül (a továbbiakban: közszolgáltatási terület) a települési hulladék,
valamint ahol a zöldhulladék elszállítását a Közszolgáltató az ingatlanhasználónak felajánlja,
a zöldhulladék rendszeres gyűjtésével, átvételével, elszállításával, ártalmatlanításával,
kezelésével, továbbá hulladékudvar üzemeltetésével, lomtalanítás szervezésével kapcsolatos
feladatok (elkülönített gyűjtőszigetek üzemeltetése, ügyfélszolgálati tevékenység, hatósági
kapcsolattartás, tanúsítások és dokumentációik fenntartása) teljes körű ellátását
Közszolgáltató jogerős minősítési engedélye, megfelelőségi véleménye a Ht. és végrehajtási
rendeletei, valamint az Ellátásért Felelősnek a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014. (III. 04.) KT. sz. rendelete (a
továbbiakban: Rendelet) rendelkezései alapján.
2.2. A közszolgáltatást a rendelkezésre bocsátott települési hulladék gyűjtéséhez,
szállításához rendszeresített, a Rendeletben meghatározott méretű gyűjtőedények
felhasználásával, a Rendeletben meghatározott rendszerességgel és módszer szerint kell
elvégezni.
A közszolgáltatás ellátása során a szerződéskötéskor hatályos Rendeletben foglaltak
2.3.
szerint történik az átlagosan elismert hulladékmennyiség és az ingatlanhasználók száma
alapján meghatározott űrtartalmú edényzet biztosítása a gyűjtés gyakoriságának megfelelően.
2.4. A rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények folyamatos karbantartásáról, szükség
szerinti cseréjéről való gondoskodás a szerződéskötéskor hatályos Rendeletben foglaltak
szerint történik.
2.5. A szolgáltatással érintett területen ürített települési hulladék átlagosan ………………..
liter/év. A gyűjtés és szállítás kb. ……. db (……. lakos) gyűjtési pontra (természetes
személyre és gazdálkodó szervre együtt: ingatlanhasználóra) vonatkozik. A várható gyűjtött
települési hulladék mennyisége ……………. tonna/év.
3.

A Közszolgáltató kötelezettségei

A közszolgáltatást a Ht. és végrehajtási rendeletei, a Rendelet, valamint a jelen
3.1.
szerződésben hivatkozott előírásokra, illetve a meghatározott feltételekre figyelemmel kell
megvalósítania.
A Közszolgáltató kötelezettsége a Rendeletben meghatározott közszolgáltatás
3.2.
folyamatos és teljes körű ellátása, mely kizárólag törvényben, kormányrendeletben, vagy a
Rendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható.

3.3. A Közszolgáltató a jelen közszolgáltatási szerződésben meghatározott, továbbá a
hulladékhierarchiára figyelemmel a Ht-ben, illetve a hulladékgazdálkodási tervben foglalt
megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések elérése érdekében a tevékenysége
során alvállalkozót vehet igénybe, amelynek tevékenységéért úgy felel, mintha maga
teljesített volna.
A Közszolgáltató feladata a közszolgáltatás 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben
3.4.
meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítése, ide értve az évenkénti
lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés teljesítését is.
A Közszolgáltató a hulladék szállítását a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben, a
3.5.
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
körébe
tartozó
hulladékkal
kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben foglalt
gyakorisággal végzi. Amennyiben az ütemezett szállítás valamilyen okból kimarad, úgy azt a
rákövetkező napon soron kívül pótolni kell. A Szerződő Felek a kimaradás tényét
jegyzőkönyvben rögzítik.
A Közszolgáltató a többletként jelentkező települési hulladék elszállítására és
3.6.
ártalmatlanítására szolgáló műanyag zsákot biztosít, az egységnyi díjjal azonos mértékű
díjszabás ellenében.
A Közszolgáltató biztosítja, hogy a számára jogszabályokban előírt
3.7.
követelményeknek és határidőknek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
hatályának ideje alatt folyamatosan megfelel.
Közszolgáltató köteles biztosítani a környezetvédelmi hatóság által meghatározott
3.8.
minősítési osztály szerinti követelmények, és a minősítési engedély jelen megállapodás
hatálya alatti folyamatos meglétét.
A Közszolgáltató kötelezettsége a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges
3.9.
mennyiségű és minőségű gépjármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges
létszámú és képzettségű szakember alkalmazása a mindenkor hatályos jogszabályokban
meghatározottak szerint.
A Közszolgáltató feladata a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos teljesítéséhez
3.10.
szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzése.
A Közszolgáltató köteles az ürítés során a közterületre került hulladék
3.11.
összegyűjtéséről, megszüntetéséről gondoskodni.
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére, ártalmatlanítására a
3.12.
Rendeletben meghatározott hulladéklerakó létesítményben kerülhet sor.
A Közszolgáltató kötelezettsége a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő
3.13.
adatkezelési, adatszolgáltatási, valamint meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése,
és az adatszolgáltatás rendszeres teljesítése.
A Közszolgáltató kötelezettsége a ingatlanhasználók számára könnyen hozzáférhető
3.14.
helyen ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése.
A Közszolgáltató feladata a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési
3.15.
rendjének kialakítása, működtetése, és megválaszolása.
3.16. A Közszolgáltató köteles minden, a tevékenységével összefüggő, általa okozott kárt
megtéríteni.
4.

Az Ellátásért Felelős kötelezettségei

4.1. A Közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatása a közszolgáltatás
hatékony és folyamatos ellátása érdekében a Ht. 35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel
4.2. A közszolgáltatás körébe nem tartozó egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységek
közszolgáltatással való összehangolásának elősegítése.
4.3. A települési igények kielégítésére alkalmas, hulladék gyűjtésére, szállítására,

kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölése.
A közszolgáltatási területen működő egyéb közszolgáltatások összehangolásának
4.4
elősegítése.
4.5. A Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása az önkormányzati
tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában a közszolgáltatási
szerződés hatályának időtartama alatt.
4.6. A közszolgáltatási területen a közszolgáltatás igénybevételének kötelező előírása.
4.7. A Rendelet módosításának tervezetéről előzetesen tájékoztatja a Közszolgáltatót,
annak elfogadása után a hatályosított, egységes szerkezetbe foglalt Rendeletet megküldi
részére.
4.8. Ha az Ellátásért Felelős az ingatlantulajdonosok javára a Rendeletben díjkedvezményt
vagy díjkompenzációt állapít meg, köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal
meg nem fizetett összegét megtéríteni a Koordináló szerv javára.
4.9. Köteles a közszolgáltatási szerződést annak megkötését vagy módosítását követően
haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül elektronikus úton megküldeni a Koordináló szerv
részére.
5.

A közszolgáltatási díj beszedésének és kezelésének szabályai

5.1. A Ht. 47/A. § (1) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a
miniszter rendeletben állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be. A miniszteri rendelet jelen
szerződés megkötésének időpontjáig nem jelent meg
5.2. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet
kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet) 10. § (2) alapján a közszolgáltatási díjról a
Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel a Közszolgáltató
adatszolgáltatása alapján.
5.3. A számlázáshoz szükséges adatot a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. §-a szerint a
Közszolgáltató köteles biztosítani. A nem megfelelő adatszolgáltatásból eredő díjkorrekció
esetén minden helytállási kötelezettség a Közszolgáltatót terheli.
5.4. A Közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló
szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló
szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel
összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a
Közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a
Koordináló szerv a Közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
5.5. A Közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló
szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi
következményért a Közszolgáltatót terheli felelősség.
5.6. A Koordináló szerv az adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok
körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban,
ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló
szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.)
Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és
szükséges adataik megállapítása érdekében. Az ilyen érintett ingatlanok adatait a Koordináló
szerv megküldi a Közszolgáltatónak, és felhívja a Közszolgáltatót, hogy a megküldött

ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja az adatszolgáltatását legkésőbb
az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.
5.7. Az 5.6. pont szerinti korrekciót követően - a Közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
5.8. Az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére – a teljesített közszolgáltatás alapján,
számla ellenében – köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni. A
számlázás és a beszedés a Koordináló szerv feladata.
5.9. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. A Koordináló szerv kezeli a
közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
6.

A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei

6.1. A Koordináló szerv a Közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített
feladataiért a koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló
13/2016. (V. 24.) NFM rendelet (a továbbiakban: 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet) szerint
megállapított díjat fizeti.
6.2. A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint a szolgáltatási díjban a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül. Ezért az
Ellátásért Felelőst a közszolgáltatás finanszírozásában a 2012/21/EU bizottsági
határozatban foglaltak szerinti ellentételezés Közszolgáltató részére történő megfizetési
kötelezettsége nem terheli.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv
6.3.
gondoskodik úgy, hogy a Közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló
szerv által kijelölt szervezetnek átadni. A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a
Koordináló szervet illeti meg.
7.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a Szerződő Felek a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV.
törvény 1. mellékletével egyezően határozzák meg. A Pest Megyei Kormányhivatal által
jóváhagyott minősítési osztály: A/I.
8.
A teljesítés ideje és igazolása
8.1. A közszolgáltatás teljesítésének időpontját a Közszolgáltató javaslata alapján a
Rendeletben az Ellátásért Felelős határozza meg, melyről az ingatlanhasználók a
Közszolgáltató hirdetményéből értesülnek.
8.2. A teljesítés igazolására a szállító gépjárművek hitelesített adatkommunikációs
egységeinek adatai vagy a Közszolgáltató járatterve szolgálnak alapul. A teljesítés igazolására
az Ellátásért Felelős képviseletében jogosult személy: a polgármester
A teljesítés igazolása során az Ellátásért Felelős a 13/2016. (V. 16.) NFM rendelet 6. §-a
szerint jár el.
9.

A Szerződő Felek kapcsolattartásért felelős képviselői

Az Ellátásért Felelős részéről:
Hutóczki Péter polgármester
tel.: 52 208 491

e-mail: fulop.polgarmester@gmail.com
A Közszolgáltató részéről:
Varga László ügyvezető
tel.: +36 (52) 563-903
e-mail: titkarsag@dhkkft.hu
10.

A szerződés időtartama

10.1. A jelen közszolgáltatási szerződés határozott időtartamra, 2019. január 1. napjától
2028. december 31. napjáig jön létre.
10.2. Jelen szerződés megszűnik
▪
a határozott időtartam lejártával,
▪
a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
▪
közös megegyezéssel,
▪
felmondással.
10.3. Az Ellátásért Felelős a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a
továbbiakban: Ptk.) meghatározott felmondási okokon túlmenően a Ht. 37. § (1)
bekezdésében foglaltak megvalósulása esetén jogosult, míg a Ht. 37. § (1a) bekezdésében
foglaltak megvalósulása esetén köteles legfeljebb hat hónapos határidővel felmondani a
szerződést. A felmondási idő alatt a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
változatlanul ellátja.
10.4. Ha a Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontjában rögzített feltételek már nem állnak fenn, a
Kbt. 9. § (5) bekezdése alapján az Ellátásért Felelős a szerződést olyan határidővel jogosult és
köteles felmondani, hogy a közfeladat ellátásáról gondoskodni tudjon.
10.5. A Közszolgáltató jogosult felmondani a szerződést a Ptk.-ban meghatározott
felmondási okokon túlmenően a Ht. 45. § (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása esetén. A
felmondási idő hat hónap.
10.6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése vagy megszüntetése
esetén, továbbá, ha a Közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy a
Koordináló szerv a megfelelőségi véleményét visszavonta, a Közszolgáltató az új
közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb hat hónapig a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást változatlanul ellátja.
11.

Egyéb rendelkezések

11.1. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Koordináló szerv jogosult a jelen
közszolgáltatási szerződés megfelelőségét vizsgálni.
11.2. Ellátásért Felelős hozzájárul, hogy Közszolgáltató feladatai ellátásához a szükséges
mértékben alvállalkozót vegyen igénybe.
11.3. A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását,
ha:
a) nem a rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra a hulladék, vagy
b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot a Rendeletben foglaltak megszegésével
helyezték el, és azt a Közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé,
c) a gyűjtőedényben a Rendelet szerint meg nem engedett hulladékot helyeztek el,
d) a gyűjtőedényben a Rendeletben meghatározottnál több hulladékot helyeztek el, emiatt az
túltöltött, túlsúlyos és a gyűjtőedény nem zárható le,
e) a zöldhulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék nem a Közszolgáltató által arra

rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra.
11.4. A jelen szerződés módosítására a Szerződő Felek egybehangzó akaratnyilatkozatával,
a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kerülhet sor.
11.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó
jogszabályok, különösen a Ht. és annak végrehajtási rendeletei, a Ptk., valamint a Rendelet
szabályai az irányadóak.
11.6. Jogvita esetére a Szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Debreceni
Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét. Jogvitájukban nem
vesznek igénybe mediátori közreműködést, és az eseti vagy választottbíróság közreműködését
is kizárják.
11.7. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek.
11.8. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja az
Ellátásért Felelőst, ha az átlátható szervezetre vonatkozó feltételeknek a szervezet már nem
felel meg.
A Szerződő Felek jelen közszolgáltatási szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példány az Ellátásért Felelőst, 3
példány a Közszolgáltatót illeti
Az Ellátásért felelős képviselője a jelen szerződést a 1/2014.(III.04.) KT. sz. rendelet 1.§. (3)
bekezdése alapján jogosult megkötni.
Fülöp, 2018.december 04.
......................................
Ellátásért Felelős
képviseli: Hutóczki Péter polgármester

Debrecen, 2018. december…..
......................................
Közszolgáltató
képviseli: Varga László ügyvezető

8. Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: Írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Köszöntöm Illés Éva kolléganőt, aki betölti a helyi esélyegyenlőségi referensi szerepkört és
elkészítette az új Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Nagyon örülök, hogy így döntöttünk,
hogy helyben készüljön el ez az átfogó dokumentum és nem bíztuk egy külső szakemberre.
Annyira helyi, és sajátos lett, hogy nagyon sok újdonságot nyújtott számomra ez a fajta
rendszerezése a településről rendelkezésre álló adathalmaznak. Nagyon örültem neki, hogy az
öregedési index lassult. Szeretném kérdezni Évikét, hogy ki akarja egészíteni a kiküldött
anyagot.
Illés Évike HEP referens:
Nem szeretném kiegészíteni, viszont a kérdésekre szívesen válaszolok.
Földháti István képviselő:
Nagyon alapos, részletes munkaanyag, ilyen részletezettséggel összefoglalt faluképről még
nem is szembesültem eddig.

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Én is nagyon tartalmas, hasznos programnak tartom az elkészült HEP-et és biztos vagyok
benne, hogy hasznára fog válni a falunak, hogy ily módon feltárásra kerültek a megoldásra
váró problémák és ki nem használt lehetőségek.
Mikáczó László Ferenc alpolgármester
Egyetértek az előttem szólókkal, és ha már van ilyen jelentőségű, átfogó anyag, tegyük
lehetővé, hogy bárki számára elérhető legyen. A megvalósulásnak milyen a valószínűsége?
Illés Éva HEP referens:
Az eredmény szinte teljesen biztos, hogy garantált, mert már működő, valós, meglévő
dolgokra épül, teret engedve a pályázati lehetőségek kiaknázására.
Hutóczki Péter polgármester:
Még egyszer szeretnék gratulálni az elkészült anyaghoz és számítunk a munkádra a
településkalendárium összeállításában is. Amennyiben nincs több kérdés kérem szavazzunk.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
123/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat
1.) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja - az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – Fülöp Község
Helyi Esélyegyenlőségi Programját és annak részét képező
Intézkedési tervet.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.)
pontban foglalt döntés nyilvánosságra hozatala érdekében
szükséges intézkedést tegye meg a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság esélyegyenlőségi mentorának közreműködésével.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről
írásban értesítse a Helyi Esélyegyenlőségi Program
intézkedéseinek végrehajtásában résztvevő partnereket.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2018. december 28.
Megjegyzés: A HEP a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9. Köznevelési körzethatárok kijelölése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Ez a napirend is egy évenként ismétlődő jogszabály szerinti kötelező döntés, Fülöp esetében a
település nagyságát tekintve sok választási lehetőség nincs, hiszen egy-egy intézmény van és
az egész falut el kell látnia. Amennyiben nincs kérdés kérem szavazzunk.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

124/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
1. Az óvoda és általános iskolai körzethatárokat, a feladatot ellátandó intézményt, valamint
felvételi körzet területét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Óvodai körzethatárok:
- Körzethatárok: Fülöp Község közigazgatási területe
- Feladatot ellátó intézmény: Fülöpi Óvoda (4266. Fülöp, Óvoda u. 1. sz.)
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 2018. októberi
állapot szerint: 8 fő
b) Általános Iskolai körzethatárok:
- Körzethatárok: Fülöp Község közigazgatási területe
- Feladatot ellátó intézmény: Néri Szent Fülöp Általános Iskola (4266. Fülöp, Kossuth u. 30.)
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 2018. októberi állapot szerint: 14 fő
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a HBM-i Kormányhivatalt tájékoztassa.
Határidő: 2018. december 20.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

10. Az önkormányzat 2018. évi ¾ éves gazdálkodásáról beszámoló
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Köszöntöm Szűcsné Almási Andrea pénzügyes kolléganőt. Alapos, részletes és tartalmát
tekintve a gazdálkodás helyzetére megnyugtató tájékoztatást nyújt a beszámoló. Kérdezem a
kolléganőt, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Szűcsné Almási Andrea gazdálkodási előadó:
Nem akarom kiegészíteni, ha van kérdés igyekszem kielégítő választ adni.
Földháti István képviselő:
Azt kérdezném, hogy a tartalék összege miért csökkent, illetve kértem az ülés előtt, hogy
tájékoztassanak a megváltott szabadságok összegéről.
Hutóczki Péter polgármester:
A tartalék azért csökken, mert a pályázatok alapján készült beruházások és fejlesztések
önerejét ebből biztosítottuk. A kolléganő amit ilyen rövid idő alatt meg lehet nézni a
szabadság megváltásokról megtette, de legközelebb, ha ilyen kérés merül fel, kérem időben
kerüljön jelzésre, hiszen a korábbi évek anyagát vissza kell keresni.
Saliga Andrea pénzügyi előadó:
A közös hivatalnál 3 dolgozó esetén 1.4 MFt (kb. 450.000.-Ft/fő) került kifizetésre. Az
önkormányzatnál 1 fő esetén 850.000.-Ft.
Furó Tiborné képviselő:
A nyíradonyi szociális társulás részére miért nem került a támogatás átadásra?

Szűcsné Almási Andrea gazdálkodási előadó:
A beszámoló szeptember 30-ig időszakra készült, a társulás felé a kötelezettség teljesítésre
került október 30-ig.
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Megnyugtató, hogy minden időarányosan teljesült, ez biztonságos gazdálkodást jelent.
Hutóczki Péter polgármester:
Ez az eddig elért eredmény közös munkával jött létre, beleértve a képviselő-testületet,
hivatalt, intézményeket és még sok közreműködő segítőt a településről és azon kívülről is.
November 27-i költségvetési számlaegyenlege az önkormányzatnak 54.4 MFt, ebből szabad
pénzeszköz kb. 12 MFt, a többi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt. Most nagyon fontos
feladat még december 31-ig, hogy a feladatfinanszírozási támogatások megfelelően és
lehetőség szerint teljeskörűen legyenek felhasználva. A szociális támogatásokban van még kb.
8 MFt és az óvodánál kb. 6 MFt. Úgy gondolom sok önkormányzat meg lenne elégedve
hasonló helyzettel.
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
A két pénzügyes kolléganőtől szeretném kérdezni, hogy hogyan érzik magukat most a
hivatalban?
Szűcsné Almási Andrea gazdálkodási előadó:
Jól érezzük magukat, sokat kell dolgozni, de ez nem probléma. Szeretnénk megköszönni
polgármester úrnak és aljegyző asszonynak, hogy kiálltak mellettünk, ez lendületet ad a
feladatok terheinek viseléséhez.
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:
125/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a 2018. évi költségvetésének III.
negyedévi
teljesítéséről
szóló
beszámolót
az
előterjesztéshez mellékelt táblázatok szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: Felelős: Hutóczki Péter polgármester

11. Fülöp Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.
(III.14.) sz. önkormányzati rendeletének 4. § (7) bekezdésében foglalt
előirányzatról rendelkezés (dolgozók normatív jutalmazása)
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A költségvetési rendelet 4. § (7) bekezdésében 2.849 ezer forint céltartalék került
megállapításra jutalom fizetésének céljából, amely a munkaadót terhelő járulékot is
tartalmazza.
A költségvetés elfogadását követően a nyertes pályázatok keretében történő foglalkoztatások
miatt jelentős változások vannak a munkavállalói létszámban, így a céltartalék nem nyújtana
fedezetet egy havi jutalom összegével és a jelenlegi helyzetünkben nem is értenék vele egyet.
Ezért én azt javaslom, hogy a tervezett összeg 50%-ának megfelelő előirányzat felhasználását
hagyjuk jóvá. Továbbá nem tartanám helyesnek az egyenlőségre (mindenkinek ugyanolyan
mértékű) jutalom megállapítását, hiszen nem mindenki egyformán veszi ki a részét a
feladatokból.
Földháti István képviselő:
Szerintem nem olyan nagy összegről van szó, hogy ne lehetne teljes mértékben engedni a
felhasználását, természetesen azzal egyetértek, hogy differenciálni kell a dolgozók között a
nyújtott teljesítmények alapján. Az a módosító javaslatom, hogy a betervezett összeg 100%ban kerüljön jóváhagyásra.
Furó Tiborné képviselő:
Ha polgármester úr úgy látod jónak, hogy csak részben kerüljön felhasználásra a keret,
biztosan okkal javaslod és úgy gondolom addig nyújtózkodjunk ameddig a takarónk ér.
Minden juttatásnak örülni kell.
Hutóczki Péter polgármester:
Az én javaslatom, hogy az önkormányzatnál 750.-EFt, óvodánál 700.-EFt és a közös
hivatalnál 430.-EFt kerüljön felhasználásra.
Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:
Én egyetértek polgármester úr javaslatával
Hutóczki Péter polgármester:
Először kérem, hogy Földháti István képviselő társunk módosító javaslatáról döntsünk, mely
szerint a költségvetési rendelet 4.§. (7) bekezdésében elfogadott céltartalék teljes mértékben
kerüljön felhasználásra. Kérem szavazzunk!
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen 5 nem szavazattal nem támogatta és nem
fogadta el a módosító javaslatot.
Most kérem, hogy szavazzunk arról, hogy intézményeként az alábbiak szerint kerüljön
előirányzat biztosítása jutalom kifizetése céljából: önkormányzatnál 750.-EFt, óvodánál 700.EFt és a közös hivatalnál 430.-EFt.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

126/2018. (XI. 29.) KT.sz. határozat
a.) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzatnál
közalkalmazotti és Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak részére 750 ezer Ft
keretösszeget biztosít normatív jutalom kifizetésére, mely tartalmazza annak
munkaadót terhelő járulékait a céltartalék keret terhére.
b.) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Fülöpi
Óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak részére 700 ezer Ft keretösszegig
normatív jutalom kifizetéséhez. A jutalom keret tartalmazza a munkaadót terhelő
járulékait, fedezete az óvoda tárgyévi személyi juttatások kiemelt előirányzatain belül
keletkezett bérmegtakarítás.
c.) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nyírábrányi
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott fülöpi kirendeltségén dolgozó
köztisztviselők részére kifizetésre kerüljön a közös önkormányzati hivatal
költségvetésben tervezett 430 ezer Ft normatív jutalom, amely tartalmazza a
munkaadót terhelő járulékait.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

12. Polgármester jutalmazása
Előterjesztő: Bugyáné Szász Erzsébet képviselő
Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Mivel az előző napirendhez tartozó előterjesztésben szerepelt, hogy az nem tartalmazza a
polgármester részére a jutalmat, illetve a jogszabályok alapján is a polgármester jutalmazása a
képviselő-testület hatásköre ezért kértem, hogy kerüljön napirendre. Megérdemelne magasabb
összegű jutalmat is az elért eredmények, a végzett munka alapján, de ismerve őt, az
intézményeknél jóváhagyott mértékben teszek javaslatot, fél havi illetmény megállapítását
kérem.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
127/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, Hutóczki
Péter polgármester 2018. évi munkáját elismerve ½ havi illetményének
megfelelő összegű (249.300.- Ft) jutalomban részesíti. A juttatás fedezetét
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének céltartaléka terhére biztosítja.
Felelős: Mikáczó László Ferenc alpolgármester
Határidő: 2018. november 30.

13. Első világháborús emlékmű felújítására pályázat
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Közalapítvány által pályázat került kiírásra az I. világháború történelmi emlékeit őrző
emlékművek rendbetételére, helyreállítására. A pályázat célja az elhanyagolt, forráshiány
miatt nem megfelelően gondozott I. világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartása és
felújítása. Pályázatot települési önkormányzatok is nyújthatnak be. A pályázat benyújtásának
határideje folyamatos, a rendelkezésre álló forrás erejéig. Az elnyerhető, vissza nem térítendő
támogatás összegének felső határa meglévő emlékművek esetén bruttó 2 500 000 Ft, új
emlékművek esetében bruttó 5 000 000 Ft. A pályázat benyújtásához önrész nem szükséges,
de a bírálat során előnyt jelent, ha a pályázó önrészt is vállal. A pályázati kiírás feltételeinek
megfelel a fülöpi görögkatolikus templom kertjében az I. világháborús hősi emlékmű
felújítása. Az emlékmű felújításának műszaki tartalma elsődlegesen az emlékmű fehér
mészkő építmény részeinek, illetve az emléktáblák és a díszítő elemek restaurálása. Az
emlékmű felújításának árajánlat szerinti költsége nettó 2.073.564.-Ft + 559.862.-Ft áfa, vagyis
bruttó 2.633.426.- Ft. A pályázat keretében igényelhető 2 500 000 Ft-on felül az emlékmű
felújításához bruttó 133.426.-Ft saját erő biztosítása szükséges, amely összeget a 2019. évi
költségvetés felújítási kiadásai között tervezett felhalmozási célú pályázatok önrésze terhére
javasolom biztosítani. Amennyiben nincs kérdés kérem szavazzunk.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
128/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
pályázatot nyújt be a Közép-és Kelet- európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-CP-02 kódszámmal kiírt pályázati
felhívására az alábbi tevékenység támogatására:
Fülöp, Arany János u. 2. sz., fülöpi 108 .hrsz. alatt álló I. világháborús
emlékmű helyreállítására
A Képviselő-testület a pályázati projekt költségvetését az alábbiak szerint
állapítja meg:
Összes költség:
2.633.426.-Ft
Összes elszámolható költség: 2.500.000.- Ft
Saját forrás:
133.426.-Ft
Igényelt támogatás:
2.500.000.-Ft
A Képviselő-testület a bruttó 133.426.- Ft összegű saját forrás pénzügyi
fedezetét a 2019. évi költségvetés felújítási kiadásai között tervezett
felhalmozási célú pályázatok önrésze terhére biztosítja.
A tervezett fejlesztés üzemeltetési feladatait a fenntartási időszak alatt Fülöp
Község Önkormányzata látja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati
dokumentációt a fentiek figyelembevételével állítsa össze és a pályázatot a
pályázati felhívás feltételeinek megfelelően nyújtsa be.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet tervezéséről a 2019. évi
költségvetési rendelet benyújtásakor gondoskodjon.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2018. december 20.

14. Mini bölcsőde pályázatról tájékoztatás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Fülöp Község Önkormányzata jelenleg a bölcsődei ellátást társulásban a Nyíradonyi Szociális
és Gyermekjóléti Társulás útján biztosítja, Nyíradony városában található bölcsődei
intézménnyel.
A Gyvt. szerint a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője, törvényes képviselője
igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az önkormányzat már több éve biztosítja a társulási formában a bölcsődei ellátás lehetőségét,
ezzel azonban eddig nem éltek a szülők. Figyelembe véve a 3 év alatti gyerekek számának
emelkedését (2017. évben 80 fő), továbbá, hogy jelenleg 6 gyermek van, aki 2,5 évet
betöltötte és nem tudták felvenni helyhiány miatt az óvodába.
Ha a település hosszú távú jövőjét tekintjük és szeretnénk a fiatalok számára élhetővé tenni a
települést, akkor fontos, hogy gyermekeik számára minden lehetséges ellátási forma, így a
bölcsőde is ténylegesen elérhető legyen.
A település méretét figyelembe véve, mindenképpen a Fülöpi Óvodával történő többcélú
intézmény létrehozását kell megcélozni mini bölcsőde létrehozására. Ezen belül két lehetőség
adott: új építés, vagy más funkciójú, kihasználatlan épület fejlesztése. Jelen álláspont az, hogy
meg kellene vizsgáltatni az óvoda ingatlanát, hogy beépíthetőség szempontjából
engedélyezhető lenne-e új épület építése, vagy lenne-e lehetőség a bővítésre.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben Bölcsődei
fejlesztési program cím terhére, bölcsődék felújítására és építésére vonatkozóan pályázat
került meghirdetésre.
A pályázat keretében lehetőség van új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény vagy már működő
önkormányzati tulajdonban lévő bölcsőde épület átalakításával, bővítésével további
férőhelyek kialakítására
Támogatás mértéke: bölcsőde esetében új bölcsőde építése max. 300.-MFt, de férőhelyenként
legfeljebb bruttó 4 MFT, más célra használt önkormányzati tulajdonú ingatlan átalakítása:
300MFt, de max. 8 MFt. Mini bölcsőde más célra használta önkormányzati tulajdonú ingatlan
felújítása: 50 MFt, max 3 MFT/fő,új építés esetén max. 50 MFt. Vissza nem térítendő, 95%ban támogatott pályázat, a pályázat benyújtásának határideje 2019. március 19.
Furó Tiborné képviselő:
Mindenképpen az óvoda területén kell elsősorban gondolkodni szerintem is, illetve megnézni,
hogy nem lehet-e az óvoda körül valamelyik irányba terjeszkedni.
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
Van, vagy volt-e már konkrét igény bölcsődei elhelyezés iránt?

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:
Eddig még nem volt konkrét érdeklődés vagy jelentkező.
Hutóczki Péter polgármester:
Amennyiben nincs további kérdés, kérem, szavazzunk!
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
129/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2018. december 31-ig törvény által kötelezően biztosítandó bölcsődei ellátás
elhelyezését hosszútávon a településen kívánja biztosítani.
Ennek megvalósítására „a pénzügyminiszter, a belügyminiszterrel és az
emberi erőforrások miniszterével egyetértve meghirdetett pályázatot a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatási fejezet, 53.
Bölcsődei fejlesztési program cím terhére, bölcsődék felújítására és
építésére vonatkozóan” kívánja igénybe venni.
A megvalósítás helyszíneként Fülöpi Óvoda ingatlana Fülöp Óvoda u. 1.sz.
alatti ingatlant jelöli meg.
A megvalósítás módjaként – elsősorban – új épület építését jelöli meg.
Felkéri a polgármestert a Fülöp Óvoda u. 1. sz. alatti ingatlan
beépíthetőségének vizsgálatára, az építési hatósággal történő előzetes
egyeztetésre és az eredményről történő tájékoztatására.
Határidő: 2018.december 31.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

15. Ingatlan vásárlás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület határozatban döntött arról, hogy meg kívánja vásárolni a Fülöpi 99/1
hrsz-on - erdő művelési ágú, 12,1230 ha területű - található ingatlan egy részét. Az ingatlan
osztatlan közös tulajdonban van., a szándéknyilatkozat 3 tulajdonos 1184/9042 illetőség (1 ha
5888 nm) megvásárlásra irányul.
Elkészült az értékbecslés, mely szerint ezen tulajdoni hányad értéke 1.773.000.-Ft.
Az ingatlan eladási árával kapcsolatosan egyeztetésre került sor a tulajdonosokkal. A
tulajdonosokkal az előterjesztésben részletezett egyezség született. Az ingatlan a
közfoglalkoztatási program működéséig bevonásra kerül. A fent leírtak figyelembevételével
javaslom, hogy Fülöp Község Önkormányzata vásárolja meg a fenti ingatlanokat. A vásárlás
forrásaként a 2018. évi költségvetésben a 2018. közfoglalkoztatásból származó bevételt jelöli
meg. Amennyiben nincs kérdés, kérem, szavazzunk!

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
130/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
1.) a Fülöp 99/1 hrsz-on nyilvántartott - erdő művelési ágú, 12,1230 ha
területű ingatlanból megvásárol az alábbiak szerint:
a.) Váradiné Balogh Tünde Fülöp, Arany J. u. 99. 755/9042 AK illetőség 1.000.000.-Ft
b.) Czuper Árpád Fülöp, Óvoda u. 10. sz.
69/9042 AK illetőség
91.400.-Ft
c.) Czuper Árpádné Fülöp, Óvoda u. 10. Sz.
360/9042 AK illetőség
478.800.-Ft
d.) Összesen:
1.570.200.-Ft
2.) A vásárlás forrásaként a 2018. évi költségvetésben a 2018.
közfoglalkoztatásból származó bevételt jelöli meg.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására, a szerződésben foglaltak teljesítésére.
Határidő: 2018. december 20.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

16. Nyírábrányi Közös Önkormányzati
költségvetésének módosítása

Hivatal

2018.

évi

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A jegyző úr által elkészített és megküldött előterjesztés alapján módosítani szükséges a közös
hivatal költségvetését. A módosítás Fülöp önkormányzatát nem vagy minimálisan érinti, de a
szabályok szerint itt is el kell fogadni határozati formában. Az előterjesztés tartalmazza a
változásokat. Kérem, hogy szavazzunk!
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
131/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének
módosításáról szóló előterjesztést a határozat 1. számú melléklete szerint
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2018. november 30.
Hutóczki Péter polgármester
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Dr. Csősz Péter jegyző

17. Tájékoztatás görögkatolikus egyház támogatási kérelméről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: szóban
Hutóczki Péter polgármester:
Felolvasom a Csingi Zoltán parókus által írt kérelmet, melyet a Képviselő-Testületnek
címzett. A kérelemben az érsekségtől kapott 1.000.000.-Ft - templomfűtés elkészítésére kölcsön visszafizetéséhez kér támogatást a görögkatolikus egyházközség részére. A
kérelemben nincs megjelölve semmi arra vonatkozóan, hogy mennyi támogatásra lenne
nagyságrendben szükség, illetve van-e már valamennyi önerő a visszafizetéshez. Én most azt
javaslom a Képviselő-testületnek, hogy ezen kérelem alapján ne állapítsunk meg támogatást.
Az I. világháborús emlékmű pályázatához szükséges az érsekség hozzájárulása, ezért
mindenképpen fel kell venni velük a kapcsolatot. Én vállalom, hogy ezzel egyidejűleg
kéréssel leszek az érsek atya felé, hogy a kölcsön egy részét vagy teles egészét engedjék el,
vagy adjanak a visszafizetéséhez további haladékot. Az erre kapott válasz alapján pedig
amennyiben szükséges adjunk támogatást a visszafizetéshez, de ha az érsek atya kedvező
választ ad, lehet nem is lesz szükség az önkormányzat támogatására.
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
Én, mint egyházi képviselő is, úgy emlékszem, hogy az elszámoláskor nem is volt szükség
1.000.000.-Ft-ra, hiszen annak is összejött valamennyi része a támogatásokból. Egyetértek
azzal, hogy meg kell próbálni kérni a püspökségen, hogy engedjék el részben vagy egészben.
Hutóczki Péter polgármester:
Érdemi döntés nélkül, kérem jelezzétek kézfeltartással, hogy egyetértettek-e azzal, hogy most
tájékoztatást adtam a kérelemről és közbenjárok az tartozás elengedése vagy mérséklése
ügyében. Szükség esetén visszatérünk támogatás nyújtására szóló döntésre.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal mindenki elfogadta a tájékoztatást.

18. Önkormányzati ingatlanok tulajdonjogának rendezése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Hutóczki Péter polgármester:
A pályázatok bonyolítása és a vagyonnyilvántartás egyeztetése során kiderült, hogy vannak
olyan önkormányzati ingatlanok, amelyeknek a tulajdonjoga nincs teljesen rendben. Ilyen
például a vízműhöz tartozó ingatlan. A vízmű felépítményét az önkormányzat vagyonában
tartják nyilván, a földhivatalnál azonban az ingatlan nyilvántartásban nincs tulajdonosként
bejegyezve. A bejegyzett tulajdonosok egy része már nem is él, így nem lesz egyszerű eljárás
rendezni. A Juscsák Anna néni féle ingatlanon az önkormányzatnak jelzálog van bejegyezve a
kapott ellátás összegéig. A néni családja felajánlotta az ingatlant az önkormányzat számára.
Ezen ingatlanok és a vagyonnyilvántartás egyeztetése során még esetlegesen felmerült
rendezetlen tulajdonjogok rendezését el kellene indítani. Ezen feladatra szükséges lenne egy
ingatlanjogász ügyvédet megbízni, hogy járjon el az ingatlanok tulajdonjogi rendezésében.
Amennyiben nincs kérdés kérem szavazzunk.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

132/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
felhatalmazza a polgármestert az önkormányzatot megillető, de rendezetlen
tulajdonjogú ingatlanok számbavételére. Felhatalmazza továbbá, hogy az
ingatlanok tulajdonjogi ügyeinek rendezésére ingatlanjogász ügyvéddel
megbízási szerződést kössön. A megbízási díj összegét az önkormányzat
2019. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2018. december 31. és megbízási szerződés szerint

19. A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására
javaslat (karácsonyi támogatás)
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: szóban
Hutóczki Péter polgármester:
Ahogy a ¾ éves beszámoló tárgyalásakor már beszéltünk róla a szociális feladatfinanszírozás
során még rendelkezésre áll kb. 8 MFt december 31-ig történő felhasználásra. Ennek egyik
oka, hogy a helyi rendeletekben elég szigorú jövedelem határok szerepelnek a rendszeres
ellátások megállapításához. Ezzel egyidejűleg viszont itt látszik, hogy 2017. évhez képest
valamelyest javult az emberek helyzete olyan szempontból, hogy többen eljárnak dolgozni. Ez
látszik a közfoglalkoztatotti létszám csökkenésén is. Másik ok, hogy évközben támogatási
igényt nyújtottunk be rendkívüli szociális támogatás iránt, melyre szintén nyertünk. Ezen
okok miatt azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy egyszeri támogatásként adjunk
Erzsébet utalványt 10.000.-Ft névértékben karácsonyi juttatásként minden háztartásnak.
Földháti István képviselő:
Én azt tartanám jónak, ha nem kapna minden háztartás, csak a szociálisan rászorultak.
Hutóczki Imre képviselő:
Lehetne tűzifában is adni a támogatást.
Furó Tiborné képviselő:
Én egyetértek a háztartásonkénti juttatás javaslatával, így tudunk a legtöbb embernek segíteni,
és erre sajnos nincs mindig lehetőség.
Hutóczki Péter polgármester:
Most így van lehetőség, hogy azok kapjanak valamilyen ellátást, akik gyakran néhány 100
forint miatt nem válnak jogosulttá valamely juttatásra. A tűzifával pedig csak még plusz
költségek merülnek fel (beszerzés, szállítás), és rövid az idő beszereztetni és kiosztani. Az
ellátás biztosítására még így is szükséges egy újabb döntés, a helyi rendelet módosítására,
melyben szerepelni kell az adott támogatási formának. Amennyiben nincs több kérdés kérem
szavazzunk
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

133/2018. (XI. 29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2018. évi szociális finanszírozás terhére, települési támogatásként kerüljön a
helyi a rendeletbe a karácsonyi támogatás háztartásonként biztosítva. 2018.
évben 10.000.-Ft/háztartás, névértékben természetbeni juttatásként Erzsébet
utalvány formájában kerüljön kiosztásra.
Utasítja az aljegyzőt, hogy a helyi rendelet módosítása az utalványok
kiosztása előtt kerüljön beterjesztésre a Képviselő-testület elé.
Felkéri a polgármestert az utalványok beszerzésére és a kiosztás
lebonyolításának végrehajtására.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Határidő: 2018. december 15. és 2018. december 31.
Hutóczki Péter polgármester:
Megköszöni a képviselő-testület részvételét, a nyílt ülést bezárja.

k.m.f.

Hutóczki Péter
polgármester

Dr. Csősz Péter
jegyző
Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző jkv.

