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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 13-án du. 

17.30 órakor a Művelődési Házban (4266 Fülöp, Arany J. u. 21. sz.) megtartott 

közmeghallgatásról. 

 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

Furó Tiborné képviselő 

Hutóczki Imre képviselő 

Sándor László képviselő 

Földháti István képviselő 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

 

Igazoltan távol van: Dr. Csősz Péter jegyző 

 

            

Meghívott vendégek:  

- Dr. Rácz Norbert Vámospércsi Járóbeteg Szakrendelő Intézet igazgatója 

- Popovics Ferencné Néri Szent Fülöp Általános Iskola igazgatója 

- Hutóczki Valéria óvodavezető 

- Asztalos János rendőrkapitány 

- Szentesi Bálint határrendészet kirendeltség-vezető  

- Takács György őrsparancsnok 

- Könnyű Edit falugazdász 

- Eiben Tamás plébániai kormányzó 

- Kozma Ferencné BKGYH vezető 

- Tas Attila Károly háziorvos 

- Zsemberi István építészmérnök 

- Jambrik Imre állami főépítész 

 

A lakosság részéről a jelenléti ív szerint 23 fő.  

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, a képviselő-testületet, valamint a meghívott 

vendégeket. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatást képviselő-testületi ülés keretében kell 

megtartani, melynek napirendjét ismerteti. 

 

Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére, a képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 



Javasolt napirend: 

 

    1. Tájékoztató az Önkormányzat 2017-2018. évi tevékenységéről és 2019. évi terveiről  

    2. Különfélék – kérdések, hozzászólások 

 

 

Elfogadott napirend: 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

 

1. Tájékoztató az Önkormányzat 2017-2018. évi tevékenységéről és 2019. évi terveiről 

2. Különfélék – kérdések, hozzászólások 

 

 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2017-2018. évi 

tevékenységéről és 2019. évi terveiről 

 
Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket a 2017-2018. évben végzett 

tevékenységről.  

 

Idézve az írásos előterjesztést:  

 

Tisztelt Jelenlévők! 

 

Fülöp Község Önkormányzatának 2017-es éve egy mozgalmas, munkával és reményekkel teli 

év volt. A 2017-es költségvetést 663.311 ezer Ft bevétellel és kiadással fogadta el a 

képviselő-testület. A rendkívül magas összeg adódik abból, hogy az előző évben beadott 

pályázatok eredményhirdetése megtörtént és a támogatási előlegek is megérkeztek az 

önkormányzat számlájára. Ezen évet az önkormányzat összesen 316.428 ezer Ft 

pénzmaradvánnyal zárta, mely tartalmazza a pályázatok támogatását és a 17.648 ezer Ft 

működési tartalékot. A pályázatok részletezését és állását a későbbiekben teszem meg. A 

2018-as év költségvetését 554.601 ezer Ft bevétellel és kiadással fogadta el a képviselő-

testület. Az ez évi költségvetés a ¾ éves beszámolót figyelembe véve időarányosan kerül 

felhasználásra. Az önkormányzat önálló intézményként egyedül az óvodát tartja fent, minden 

más ellátás önkormányzati szakfeladatként működik. Szervezeti átalakítás mindösszesen 

annyi történt, hogy az étkeztetés, a konyha az önkormányzattól az óvodához került.  

A bevételek tekintetében jelentős adóbevétel csökkenés következett be, mely főleg az 

iparűzési adó lecsökkenése miatt van. Sem új adónemet nem vezettünk be, sem az adók 

mértékén nem emeltünk. 

  

Örömünkre szolgál, hogy nagy mértékben sikerült az adóknál tapasztalható kintlévőségét 

tovább csökkenteni. Köszönöm a tisztelt lakosság megértését és az adós munkatársak 

munkáját.  

 

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a jövőben is fokozott figyelmet fordítsanak az egyébként is 

minimális szinten tartott helyi adók megfizetéséért. A gépjárműadónál továbbra is fennáll, 

hogy a befizetett adó 40%-a marad az önkormányzatnál 60%-a az államkincstárhoz, az 

államkasszába kerül. 



Az önkormányzat 2017-ben és 2018-ban is fokozott figyelmet fordított a lakosságot segítő 

szociális ellátások és szolgáltatások biztositására. Köztudott, hogy az egyes szociális ellátások 

kérelemre indulnak, melyhez kötelezően csatolandó mellékletként legtöbb esetben 

jövedelemigazolást szükséges csatolni. A lakosság körében joggal vált ki ellenérzést, ha 

igazságtalannak érzi, hogy egyes ellátást valaki megkap, más pedig nem. Ezek csakis a 

rendelkezésre álló dokumentumok alapján kerülnek elbírálásra. Az igénylő vállal felelősséget 

azért, hogy az igénylésében tett nyilatkozatok és igazolások a valóságnak megfeleljenek. 

Amennyiben bebizonyítható, hogy valótlan adatot szolgáltatnak, az büntetőjogi felelősségre 

vonással is járhat. Kérem, hogy ezt a lakosság vegye tudomásul illetve egymásban is 

igyekezzenek tudatosítani. A kifizetett szociális ellátások az elmúlt évben a következők 

szerint alakultak: 

 

Fülöp Község Önkormányzata 

  

  

adatok: e ft-ban 

 

2017 2018 

Temetési segély 290 330 

Bursa Hungarica ösztöndíj 300 310 

Arany János tehetséggondozó prog. 120 120 

Gyermekvédelmi támogatás 

(Erzsébet utalvány) 2 976 3 014 

Szemétszállítási támogatás 1 839 2 718 

Fűtési támogatás 3 804 2 502 

Átmeneti segély 5 600 10 000 

      

Összesen: 14 929 18 994 

 

A szociális ellátások ez évi teljesítésében nagy segítségünkre volt, hogy az önkormányzat által 

benyújtott rendkívüli szociális kérelmünk pozitív elbírálásban részesült, így az állandó és 

folyamatos szociális kiadásokon túl a képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy 

karácsony előtt minden háztartásnak egyszeri 10 ezer Ft összegű Erzsébet utalványt juttasson.  

Joggal érezheti úgy a lakosság, hogy a tájékoztatók, amelyek a lakosság elé kerültek 

megtévesztők lehetnek, nem biztosak benne, hogy mire is nyújtottak már kérelmet vagy mire 

nem. Lehetőség volt lakhatási támogatás címén a szemétszállításhoz való hozzájárulás 

igénylésére. Ezen ellátás a helyi rendelet szerint a jövőben is megmarad, felhívom a lakosság 

figyelmét, hogy ahhoz, hogy egész évre átvállalhassa az önkormányzat a szemétszállítás díját 

a kérelmet legkésőbb március 31-ig be kell adni. Szintén lehetőség volt a téli rezsicsökkentés 

keretében a gázfűtéssel nem rendelkezők részére az önkormányzatnál tűzifát vagy pb 

gázpalackot igényelni 12 ezer Ft értékben. Szintén lehetőség volt csak helyi rendelet alapján a 

fűtési időszakra havi 3 ezer Ft-ot, összesen 18 ezret igényelni lakhatási támogatásként.  

 

Aki jogosult, de határidőre nem adta be kérelmét, még most is beadhatja és az időarányos 

támogatást meg fogja kapni. Még mindig lehetőség van szociális tűzifát igényelni az arra 

rászorulóknak. A képviselő-testület külön figyelmet fordít arra, hogy a rendelet alapján az 

ellátásból kiesett részére is nyújthasson támogatást, tűzifát. Ez a jövőben is így lesz.  

A szociális ellátások közül az étkeztetést házi segítségnyújtást, családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálatot, támogatói szolgáltatást társulási formában látjuk el nyíradonyi gesztorsággal. 

Étkeztetésben az elmúlt időszakban átlagosan 60 fő, házi segítségnyújtásban 30 fő részesül.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Vámospércs vezetésével látjuk el társulásban 



településünkön 25 jelzőkészülék van kihelyezve. Törekszünk a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás fejlesztésére, a készülékek számának növelésére. Új szolgáltatásként működik 

a népkonyha, ahol bárki, aki szükségét érzi egy adag melegételhez juthat a Művelődési 

háznál.  

 

A költségvetés lehetőségét figyelembe véve nagy figyelmet fordítunk a civil szervezetek 

támogatására. Ebben az éveben is támogatjuk a Piros Mályva népdalkört (itt gratulálok a 

csoportnak a Vass Lajos népzeneszövetség kárpát-medencei döntőjében szerzett kiemelt 

nívódíjhoz), a Búzavirág néptánccsoportot, a nyugdíjas klubot, a sportegyesületet és minden 

civil kezdeményezést, Hagyományőrző Lovas Egyesületet, Polgárőr és Tűzoltó Egyesületet. 

 

2017-ben és 2018-ban is nagy feladat volt a közfoglalkoztatás hasznos és értékteremtő 

megvalósítása. Ezen feladat egyre nehezebb, hiszen csökken a közfoglalkoztatottak létszáma 

és tisztelet a kivételnek, de sok esetben a munkához való hozzáállás sem optimális. A 

közfoglalkoztatás keretében folytatjuk a mezőgazdasági tevékenységet zöldség- és 

növénytermesztést, sertés- és tojótyúk tartást. Folytatjuk a külterületi utak karbantartását és 

beindítottuk a helyi sajátosságon belül a savanyítás mellett a száraztésztagyártást is. A 

megtermelt növényekből, állatokból, savanyúságból, tésztából, a közétkeztetést igyekszünk 

kiszolgálni, a felesleget értékesíteni. Az elmúlt két évben a béren és a kis értékű eszközökön 

túl, a közfoglalkoztatás keretében nagy értékű eszközöket is beszereztünk: 1 db pótkocsit 3,5 

M Ft értékben ,1 db fűkaszát 1,45 M Ft értékben, 1 db kisteherautót 2,5 M Ft értékben. A 

jövőt tekintve szeretnénk a közfoglalkoztatást fejleszteni helyi mintabolt beindításával a 

létesítendő termelői piacon. Örömünkre szolgált, hogy a belügyminisztérium az 

önkormányzat közfoglalkoztatásban nyújtott kiemelkedő teljesítményét elismerve 10 M Ft 

rendkívüli támogatásban részesített minket, amiből 1 db használt MTZ erőgépet és 1 db MTZ-

re szerelhető gémes rézsű kaszát szerzünk be két adapterrel, amit mind az utak mentén, mind 

a belterületi csatornáknál hasznosítani tudunk. 

  

A Tisztelt Lakosság előtt is ismert, hogy 2013 március 1-től közös önkormányzati hivatalt 

tartunk fent Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatával. Összesgében elmondható, hogy az 

előzmények ellenére a közös hivatal minkét település javát szolgálja, jól működik. A jó 

együttműködésért ezúton is köszönetemet fejezem ki Nyíri Béla polgármesternek és Dr. 

Csősz Péter jegyző úrnak. Külön köszönöm a fülöpi kirendeltségen dolgozó munkatársaimnak 

odaadó munkáját, egyben kérem is, hogy a lelkesedés ne hagyjon alább. Ehhez kívánok 

mindenkinek jó erőt és egészséget. 

  

A már hagyománnyá vált rendezvényeket az elmúlt években is megrendeztük és a jövőben is 

meg fogjuk rendezni. Itt köszönöm meg a képviselő-testület tagjainak, a hivatal és az 

önkormányzati intézmények dolgozóinak a rendezvényekkor nyújtott példaértékű munkáját.  

 

Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten, néha azon felül is igyekszik támogatást 

nyújtani a helyi egyházak működéséhez. Karbantartjuk a templomkerteket, zöldfelületeket, 

temetőket. A temetők kapcsán szeretném leszögezni, hogy a Petőfi utcai temető a 

Görögkatolikus Egyház, bánházi temető a Római Katolikus Egyház tulajdonában és 

működtetésében van. Sem egyházak, sem az önkormányzat nem adott el temetőt, nem adott át 

működtetésre, egyetlen temetkezési vagy virágos vállalkozót nem lehetetlenít el. Tisztelettel 

kérem, hogy a temetők fenntartásához, azok rendjének megőrzéséhez mindenki a maga 

módján és lehetőségeinek megfelelően hozzájárulni szíveskedjen. Fontos a takarékosság (víz 

különösen), mások munkájának tiszteletben tartása (szemét lerakása csak a kijelölt lerakó 

helyen). A temetőt fejleszteni (a felső fenyvesnél kerítés építése, nagy mennyiségű hulladék 



elszállítása, felül út építése) önerőből az önkormányzat képtelen, ahhoz az egyház és a temetőt 

igénybe vevő vállalkozók hozzájárulása szükséges.  

 

Röviden a folyamatban lévő és a tervezett fejlesztésekről. 

1. Óvoda felújítása, akadálymentesítése: a támogatást elnyertük, melynek összege 

28 475 000.-Ft, a hozzá kapcsolódó önerő 1 499 000.-Ft, a beruházás befejeződött. 

2. TOP keretében belvízelvezetés kialakításra 132 708 000.-Ft, mely 100 %-ban 

támogatva van. A beruházás 80 %-os készültségben van. 

3. TOP Általános Iskola energetikai korszerűsítése 104 375 000.-Ft értékben szintén 100 

%-ban támogatott. A fejlesztés befejeződött. 

4. Civilház kialakítása, a támogatás 21 731 000.-Ft a szükséges önerő 1 144 000.-Ft. – 95 

%-os készültségben van. 

5. Jó kis hely biztos kezdet gyerekház kialakítása: a támogatás 40 000 000.-Ft, melyet 

100 %-ban finanszíroznak. A működés a Művelődési Házban ideiglenes helyszínen 

megkezdődött, a végleges helyszín kialakítására (Arany J. u. 23. sz.) a pályázat be lett 

nyújtva. 

6. Külterületi utak, útalappal történő ellátása és az utak karbantartásához szükséges 

munkagép beszerzése. Az igényelt támogatás 23 505 461.-Ft, a szükséges önerő 

1 175 276 Ft. 

7. Folyamatban van a terv- és költségvetés készítése termelői piac építésére és a 

közétkeztetés fejlesztésére. Az elnyerhető támogatás piac esetében 50 000 000.-Ft, a 

közétkeztetés fejlesztése esetén 20 000 000.-Ft maximálisan, melyhez 5 % önerő 

szükséges.  

8. Fejleszteni szeretnénk a belterületi szilárd útjainkat, ha lehetőségünk lesz építéssel, ha 

nem legalább kátyúzással, javítással. 

9. Folyamatban van a közvilágítás korszerűsítésére a költségvetés elkészítése, ebben az 

esetben a beruházást a keletkező energiamegtakarításból fedezi az önkormányzat. 

10. Változatlanul égető problémánk a bentlakásos idősek otthonának hiánya, a pályázati 

lehetőségeket figyelemmel kísérjük, minden eszközzel a megvalósításra törekszünk.  

11. Konzorciumi formában 6 település részvételével pályázott önkormányzatunk az 

EFOP-3.9.2. illetve EFOP 1.5.3. konstrukció keretében humán kapacitások keretében. 

A pályázat nyert a megvalósítás folyamatban van, a tevékenységek elkezdőtek. 

12. A tanyafejlesztési program keretében pályázati támogatással rendezvénysátort 

szereztünk be, melyet már ebben az évben a rendezvényeken használtunk. 

13. A testvértelepüléssel Érbogyoszlóval közösen pályázatot nyújtottunk be a ROHU 268 

keretében. A pályázat nyert, melyen belül közös rendezvényeket valósítunk meg és 

eszközbeszerzésre is sor kerül.  

14. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a LEADER pályázat keretében, kedvezőtlen 

szociodemográfiai folyamtok megtörésére. A pályázaton belül autóbuszt szerzünk be 

és rendezvényeket programokat valósítunk meg. Szintén ide nyújtottunk be pályázatot 

térségi rendezvények megvalósítására. Az önkormányzat támogatta az egyházak és 

civil szervezetek pályázatok benyújtását a LEADER HACS-hoz, amiket 

eszközbeszerzésre és rendezvények megrendezésére adtak be. Községünkből összesen 

11 pályázat érkezett be.  

15. Az önkormányzat pályázatot nyújt be a görögkatolikus templom kertjében található 

világháborús emlékmű felújítására. Kérjük a tisztelt lakosságot amennyiben 

tudomásuk van olyan személyről, aki nem került fel az emlékműre azt jelezzék, hogy a 

felújítotton már szerepeljen.  

16. Bölcsőde építése: pályázat beadásáról döntött a képviselő-testület, tervezett helyszín 

az óvoda. 



17. KEHOP – szemléletformálás 

18. Járdák – Arany János utca 

19. A Digitális Jólét Program keretében a Művelődési házban új informatikai eszközök 

kerültek elhelyezésre, valamint kültéri wifi is telepítésre került mely reményeink 

szerint hamarosan működik. A településen ezen programon belül az optikai hálózat 

kiépítésre került, műszaki átadása 20-án lesz, reményeink szerint a lakossági 

rácsatlakozás lehetősége is januártól megnyílik.  

 

A lakosság előtt ismert, hogy minden hétfői napon 9-13 óráig a Nyíradonyi Járási Hivatal 

ügysegédi szolgálata ügyfélfogadást tart az önkormányzati hivatalban, ahol az ügysegédek 

segítőkészen állnak az ügyfelek rendelkezésére. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a lakosság az itt 

elintézhető ügytípusok töredékét intézi csak az ügysegédeknél. Időt, és útiköltséget 

takarítanak meg ha a Kormányablakban intézhető ügyeiket itt helyben az ügysegédnél intézik.  

 

Jelentős lakossági igény mutatkozott a fúrt és ásott kutak bejelentésével kapcsolatban 

melynek a hatályos szabályok szerint 2018. december 31-ig meg kellene történnie. Az 

Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésének köszönhetően 2020. december 31-ig kitolja a 

kutak bejelentési kötelezettségét. A türelmi idő meghosszabbítása a házi vízigényt kielégítő és 

a mezőgazdasági öntözési célú kutakra egyaránt vonatkozik. Az eljárási rendet várhatóan a 

2019. évi tavaszi ülésszakban határozza meg az Országgyűlés.  

 

A település területén a közvilágítás karbantartását a Berettyó-Vill Kft. végzi. Közösen 

dolgozzuk ki a közvilágítási rendszer korszerűsítésének konstrukcióját is. Új lámpatest 

felszerelése, Óvoda utca. 

 

Az elmúlt évben és ebben az évben is fontos változások keletkeztek be a szilárd hulladék 

szállítással kapcsolatosan. A háztartásoknál keletkező szelektíven keletkező hulladékot 

havonta szállítják el, a lomtalanítás is rendszeresen megtartásra kerül. Hamarosan 

tájékoztatjuk a lakosságot a hulladékgyűjtő edények lehetséges cseréjéről, mely díjmentesen 

fog történni. Mindenki a jelenleg használt méretű kukára cserélheti a már elhasználódott régit. 

 

Örvendetes és ezúton is köszönetet mondok Tasó László képviselő úrnak, és a Hajdú-Bihari 

Önkormányzatok alelnökének Tasi Sándor úrnak, hogy a működéshez és fejlesztéseink 

megvalósításához minden segítséget megadnak. 

 

Fontos változás volt a település életében a helyi általános iskola egyházi fenntartásba 

kerülése. Az elmúlt 2 év tapasztalata alapján megállapítható, hogy a pozitív változás 

elkezdődött, reméljük felgyorsult tempóban folytatódik, ehhez az önkormányzat minden tőle 

elvárható segítséget biztosít.   

 

Szeretném megköszönni a tisztelt képviselőtársaimnak, munkatársaimnak, intézmények 

dolgozóinak, egyházaknak, civil szervezeteknek, és természetesen a tisztelt lakosságnak az 

elmúlt időben tanúsított együttműködést támogatást, türelmet és megértést. Az elmúlt 

időszakban is és jelenleg is, büszke vagyok arra, hogy fülöpi vagyok és Fülöpön ilyen 

közösség, ilyen emberek élnek. Mutassuk meg a jövőben is, hogy milyen egy igazán jó 

összetartó faluközösség. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 

Ennyiben kívántam a tisztelt jelenlévőket tájékoztatni, kérem, hogy kérdéseikkel, 

véleményükkel segítsék munkánkat. 



KÜLÖNFÉLÉK – KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK 

 

Dr. Tas Attila Károly háziorvos:  

Felütötte a fejét az influenzajárvány, itt szeretnék mindenkit megnyugtatni a sok pletyka és 

tévhittel kapcsolatosan, hogy semmiféle élő vírust nem tartalmaz a védőoltás, ami bármiféle 

betegséget okozhatna, továbbra is javaslom, aki csak tudja vegye fel. Továbbá kérem én is a 

falu lakosságát, hogy az idősekre figyeljünk oda, segítsük őket.  

Az óvodai, iskolai hiányzásokkal kapcsolatosan próbálom a szülőkben tudatosítani, ha a 

gyermek nem beteg és előre nem jelentkezik le, illetve nem látom, nem fogok igazolást 

kiadni, csak indokolt esetben kapja meg a gyermek az igazolást betegség miatt.  

Illetve még csak annyit mondanék, hogy sajnálom, hogy a 48 sz. főút felújítása miatt nem lesz 

meg az az elkerülő, amit terveztek volna. Ennyit szerettem volna közölni a tisztelt lakosság 

irányába. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Én is arra kérem az embereket, aki teheti vegye fel a védőoltást. Az idősekre eddig is 

odafigyeltünk, és ezután is segítsük őket, ahogy csak tudjuk. A rendőrség a tél beállta előtt 

kért tőlünk egy táblázatot, ahol a falu lakosságát, főként az egyedülálló idősekre volt kiállítva, 

így a rendőrség is név és cím szerint nyomon követheti az idős egyedülállókat, sűrűbben 

járőröznek arra. A hiányzásról csak én is annyit mondanék, egyetértek és köszönjük doktor 

úrnak, hogy ilyen szigorú és csak így tovább. Igen úgy tudom én is hogy a 48-as számú főút 

felújítása során nem lesz elkerülő kiépítve, Vámospércsen keresztül lesz elkészítve az út. 

 

Dr. Faluvégi József állatorvos: 

Szintén az útról szeretnék beszélni, keskenyek, rosszak a Dózsa sor, a Kossuth utca vége meg 

lehetne csinálni, kiszélesíteni, indokolt lenne hiszen gazdálkodnak még jócskán ezeken a 

részeken, a gazdasági élet folyik kérem polgármester urat tolmácsolja a kérésünket Tasó 

László képviselő úrnak, ha tud segítsen benne, hogy egy jól járható aszfalt burkolattal épített 

úton tudjunk járni.  

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Igen büszke vagyok én is arra ,hogy több gazdálkodó, és gazdálkodás is folyik a faluban, a 

tanyákon – több szarvasmarha van jelen pillanatban Fülöpön, mint a környező településeken – 

tolmácsolom a kérést a képviselő úr irányába. 

 

Horváth Sándor:  

A téli rezsicsökkentés beadásához szeretnék szólni. Én nem értek vele egyet, hogy mi 

emberek keressünk meg vállalkozókat, hogy adjon nekünk 12 ezer forint értékben tűzifát, 

többe kerül a szállítási költség mint a tűzifa. Nem lehetne ezzel valamit kezdeni, hogy jó 

legyen mindenkinek? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Egyetértek azzal Sándor, hogy többe kerül a szállítás és a sokba kerül a tűzifa vásárlás is. Meg 

fogjuk találni azt a megoldást, amiben az önkormányzat tud segíteni, akár az ingyenes 

kiszállításban, hogy minden háztartás, aki jogosult rá megkaphassa. 

Felkérem Asztalos Jánost, a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy tartsa meg 

beszámolóját. Elmondhatom, hogy a faluban nem napi téma a lopás, mivel nincs is vagy 

szinte minimálisra csökkent a kisértékű lopások száma. Köszönöm a munkáját a kapitány 

úrnak, és a többi rendészeti szervnek is, innen látszik jól végzik a munkájukat. Köszönjük 

még egyszer. 



Asztalos János Rendőrkapitány úr:  

Köszöntöm a lakosságot. 3-5 év alatt sokat javult a közbiztonság, és ez igaz Fülöpre is. 

Köszönöm a lakossági figyelmeztetéseket, megkönnyítik a rendőrség és a határrendészet 

munkáját, kellően figyelnek az idegenekre, a nem falubeliekre, kapjuk a bejelentéseket, most 

a migrációs helyzet miatt pedig ez nagyon fontos. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy 

elmondhassam jó kezekben van a Vámospércsi Rendőrőrs vezetése Takács György 

személyében, aki őrnaggyá lett kinevezve. A rendőrség munkáját nagyon jól ellátják a 

határrendészeti kirendeltség járőreivel együtt. Megígérem, amíg csak én leszek a 

rendőrkapitány addig fel fogunk lépni drasztikusan a törvénysértőkkel szemben, és mindenki 

megkapja, amit megérdemel. Örülök, hogy az emberek este sötétedés után nem félnek 

hazamenni a munkából, biztonságban érzik magukat, értékeiket nem féltik a házukban, jó a 

közbiztonság. Az önkormányzattal napi kapcsolatban vagyunk, jó kapcsolatban, jó 

munkakapcsolatot ápolunk, nagy segítség a mindennapokban. 

Szeretném a figyelmet felhívni a médiában is megjelent álrendőrökre, csalókra, pénzcsalókra. 

Kellő bizalmatlansággal kezeljék a nem idevalókat, nem helybelieket és figyelmeztessék 

egymást. 

Továbbá említést szeretnék tenni: 

- az alkalmi lopásokra, falopásokra, 1 szál miatt is annyit kap, mintha 100 szálat lopott 

volna, 

- az ittas kerékpározásra, ne más miatt, saját maga biztonsága érdekében ne okozzon 

balesetet, 

- a gyalogos forgalomra, az úttest közepén ne sétáljunk, inkább az útpadkán, ha nincs járda, 

- gépjárművel való ittas vezetésben nincs tolerancia, nincs kegyelem, 88 esetben büntető 

eljárás indult, 

- verekedés, garázdaság: adott családban nem a rendőrség fogja megoldani a problémát, 

- a betöréses bűncselekmények 80-90 %-ában megvannak a betörők. 

 

Hajdú-Bihar megyében Hajdúhadház volt a legeredményesebb, országosan az első 5-ben 

vagyunk, ez nagyon jó eredmény, de hajtunk a további eredményes munkára. Köszönjük a 

segítséget a polgárőröknek, a mezőőröknek, önkormányzatoknak, intézményeknek, 

mindenkinek, aki valamilyen formában segíti a munkánkat. Köszönjük a támogatásokat, 

elismeréseket, amiket az önkormányzattól kapunk. Kívánok mindenkinek Kellemes 

Ünnepeket! 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Köszönöm kapitány úrnak a beszámolót, minden segítséget ezután is meg fogunk adni a 

rendőrségnek, határrendészetnek, hogy a munkájukat megkönnyítsük. Csatlakozom kapitány 

úr beszédéhez, ha a lakosság idegent észlel a faluban, jelentse azt minél hamarabb az 

önkormányzathoz, vagy a rendőrségen. Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatosan a 

lakosság részéről? 

 

Kérdés nem érkezett.  

 

Tisztelettel köszönök meg mindent mindenkinek, aki ebben az évben is elősegítette a 

mindennapi munkánkat. Áldott Békés Ünnepeket kívánok mindenkinek! 

 

Ha nincs több kérdés és hozzászólás, kérem, szavazzunk: a képviselő-testület egyidejűleg 

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

alábbi határozatot hozta: 

 



139/2018. (XII. 13.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

közmeghallgatásra készült tájékoztatót az Önkormányzat 2017-2018. évi 

tevékenységéről és 2019. évi terveiről a határozat melléklete szerint 

elfogadja.  

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2018. 12.13. közmeghallgatás 

 

 

Kmf. 

 

 

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

                        polgármester                                                                  jegyző 

 

 

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/ 

aljegyző/jkv. vezető 


