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Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, aljegyző asszonyt. Javaslatot
tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirendek:
1. A helyi közművelődési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet-tervezet
tárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. Központi orvosi ügyelet megállapodás tárgyalása
3. Zárt ülés – szociális tűzifa kérelmek
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Javasolt napirend:
1. A helyi közművelődési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet-tervezet
tárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. Központi orvosi ügyelet megállapodás tárgyalása
3. Zárt ülés – szociális tűzifa kérelmek
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta. Fülöp Község
Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. A helyi közművelődési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet-tervezet
tárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. Központi orvosi ügyelet megállapodás tárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

3. Zárt ülés – szociális tűzifa kérelmek
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA

1.) A helyi közművelődési tevékenységről szóló önkormányzati rendelettervezet tárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásában tájékoztatott arról, hogy törvényességi
felügyeleti eljárásban vizsgálja az önkormányzatok közművelődési tárgyú rendeleteit. A
Kulturális törvény hatályos rendelkezése értelmében a települési önkormányzat helyi
rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint
feladatellátásának formáját, módját és mértékét. Fülöp Község Önkormányzata Képviselőtestülete a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátásról 8/2001. (XI. 11.) Kt. számon
alkotta meg korábban rendeletét, amely jelenleg is hatályos. A jogszabályi környezet
változása a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet
megalkotását teszik indokolttá. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett, a következő rendeletet alkotta:
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (I.30.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési tevékenységről
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet célja, hogy Fülöp község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az
önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátásának
formáját, módját és mértékét.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed a Fülöp településen működő közösségi színtérre, a közösségi
színtér fenntartójára, működtetőjére, alkalmazottaira, illetve a közösségi színtér használóira.
3. §
Fülöp Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) közművelődési
tevékenységének ellátásában együttműködik minden természetes személlyel és társadalmi
szervezettel, akik e rendeletben meghatározott célok és feladatok ellátásában segítik,
különösen:

a) a helyi közművelődési tevékenységet folytató, önszerveződő közösségekkel,
szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal, személyekkel;
b) a településen működő köznevelési intézményekkel;
c) közművelődési tevékenységet folytató társadalmi és egyházi szervezetekkel;
d) a kulturális ágazat irányítóival, szakmai tanácsadó és érdekvédelmi szervezeteivel.
4. §
Az önkormányzat a helyi közművelődés támogatását
a) közösségi színtér jelen rendelet 5. §-a szerinti biztosításával,
b) könyvtári szolgáltatás megyei hatókörű városi könyvtár által történő biztosításával,
c) tájház - közösségi tér ( Fülöp, Bánháza 35.sz.) fenntartásával,
d) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával,
valamint,
e) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre
bocsátásával biztosítja.
5. §
Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások keretében biztosítja:
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük
segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára
helyszínt,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését, valamint
c) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeit.
6. §
(1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége
érdekében közösségi színteret biztosít az alábbi elnevezéssel és helyszínen:
Fülöpi Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (röviden: Fülöpi IKSZT)
4266 Fülöp, Arany János u. 21.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi színtér működtetője – külön költségvetési
szerv fenntartása nélkül – közvetlenül Fülöp Község Önkormányzata.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi színtéren túl az önkormányzat a helyi
közművelődési tevékenységhez kapcsolódóan biztosítja az alábbi épületeket, területeket,
ingatlanokat:
a) Tájház – Közösségi tér (4266. Fülöp, Bánháza 35.)
b) Civilház (4266. Fülöp, Arany János u. 30.)
c) Egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas
nyílt terület (Sportpálya és hozzá tartozó terület és építmények, fogathajtó pálya).
(4) A fenntartó önkormányzat a közösségi színtér működtetése, továbbá a helyi közösségi
művelődés szervezése és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének
biztosítását szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.
7. §
(1) Az önkormányzat a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése keretében:
a) a közösségi színtér használati szabályainak betartása mellett – az önkormányzattal
együttműködési megállapodást kötött civil szervezetek, valamint a nem

önkormányzati fenntartású köznevelési, közoktatási intézmények részére – ingyenesen
biztosítja a közösségi színtér használatát;
b) a helyi hagyományok ápolása, tiszteletben tartása mellett lehetőséget teremt a
közösségi művelődésre;
c) összehangolja a helyi civil szervezetek közművelődési tevékenységét.
(2) Az önkormányzat a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése érdekében:
a) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez biztosítja a szükséges feltételeket, azokat
fejleszti;
b) a kulturális élet gazdagítása és az emberek közötti kulturális kapcsolatok erősítése
érdekében rendezvényeket szervez;
c) ösztönzi a civil közösségek működését, együttműködését;
d) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése érdekében elősegíti helyismereti tárgyak összegyűjtését, biztosítja
azok elhelyezését a Tájházban;
e) kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése érdekében meghívja rendezvényeire más
települések művészeti előadóit, csoportjait;
f) elősegíti a nemzetiségi és kisebbségi kultúra megismertetését, gyarapítását, különös
tekintettel a településen élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájára;
g) elősegíti a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életét, ennek
érdekében programokat szervez, illetve lehetőség szerint gondoskodik szórakozási
igényük kielégítéséről;
h) lehetőséget és helyet biztosít iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző,
képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására; az önkormányzat döntése szerint
közreműködhet ezek népszerűsítésében, meghirdetésében;
i) tájházat tart fenn, ott állandó helytörténeti, népművészeti kiállítást tart, azt
folyamatosan gazdagítja, a kiállítás megtekintését biztosítja;
j) támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését;
k) amennyiben működik támogatja a helyi népdalok őrzését és ápolását feladatának
tekintő nyugdíjas klubot, fellépési lehetőséget biztosít számukra helyi
rendezvényeken;
l) a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg,
azokhoz közösségi teret biztosít;
m) kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát
rendelkezésre zenei rendezvényekhez;
n) közösségi színteret biztosít a nyugdíjasok és az ifjúság számára;
o) testvértelepülési kapcsolatot tart fenn Érbogyoszló romániai várossal, melynek
keretében a testvértelepülés nemzeti kultúrájának kölcsönös megismertetésére, a jó
kapcsolatok kialakítására törekszik;
p) a könyvtári szolgáltatásokat helyben biztosítja, az elektronikus információs társadalom
követelményeinek megfelelve az DJP (Digitális Jóléti Pont) keresztül lehetőséget
teremt az internet hozzáféréshez.
(3) Az önkormányzat az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek
biztosítása érdekében:
a) biztosítja a helyi amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenységet folytató személyek
és csoportok bemutatkozását, fellépését;
b) elősegíti a helyi amatőr művészek versenyeken, más települések által szervezett
rendezvényeken való részvételét;
c) amatőr művészeti csoportok, alkotó műhelyek, kiemelkedő helyi alkotók közismertté
tétele érdekében kiállításokat, bemutatókat szervez;
d) működésükhöz esetenként pénzügyi támogatást nyújt;

e) lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, szakkörök,
kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára;
f) támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését
rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához
közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti;
g) művelődési célú pályázatok készítésében, más pályázó részére való segítségnyújtásban
részt vesz.
8. §
Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:
a) az általa fenntartott Fülöpi Óvodával,
b) a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolával,
c) az egyházakkal,
d) a kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,
e) a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil
szervezetekkel, más önkormányzatokkal,
f) a sportfeladatokat is ellátó civil szervezetekkel.
9. §
(1) Ez a rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Fülöp Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 8/2001. (IX.
11.) KT. sz. rendelete.
Hutóczki Péter s. k.
polgármester

Dr. Csősz Péter s. k.
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Fülöp, 2019. január 30.
Dr. Csősz Péter sk.
jegyző

2.) Központi orvosi ügyelet megállapodás tárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület a 95/2018. (XI.16.) KT. határozatával elfogadta az Orvosi ügyelet
megállapodását 2021. december 31-ig terjedően. Ezt követően Nyírábrány, mint székhely
önkormányzat kezdeményezte a megállapodás módosítását, azzal, hogy kerüljön bele az
inkasszó lehetősége. Ezt azzal indokolta szóban, hogy nem minden település teljesíti a
fizetési kötelezettségét, sőt előfordult, hogy éven túli hátralék is keletkezett. Én személy
szerint nem értek egyet a módosítási javaslattal, mert ez a bizalom hiányát feltételezi,
különösen, hogy közös hivatalkén együtt működünk.

Dr. Csősz Péter jegyző:
Nyírábrány polgármestere kérte, tegyünk valamint annak érdekében, hogy elkerüljük a
jövőben ezt a kellemetlen helyzetet, hogy Nyírábránynak kell a saját pénzéért könyörögni és
megelőlegezni az orvosi ügyelet működéséhez szükséges költségeket. Ez az oka, hogy én
javasoltam, kerüljön a megállapodásba rögzítésre az inkasszó lehetősége. Ebben nem Fülöp az
érintett, de a megállapodást közösen kell elfogadni a működtető önkormányzatoknak.
Egyébként pedig, ha rendesen fizet egy önkormányzat teljesen mindegy, hogy szerepel az
inkasszó lehetősége az együttműködésben vagy sem.
Hutóczki Péter polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, 5 igen és 1 nem szavazattal, a következő határozatot hozta:
9/2019. (I.30.) KT. határozat:
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
95/2018. (XI.16.) KT. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
- A Központi Orvosi Ügyelet - mint kötelező egészségügyi alapellátás
– ellátására együttműködési megállapodást ír alá 2019. január 01.
napjától 2021. december 31. napáig terjedő időszakra Nyírábrány
Nagyközség Önkormányzatával a határozat 1. sz. melléklete szerint.
Az orvosi ügyelet működtetésével, szervezésével Nyírábrány
Nagyközség Önkormányzatát bízza meg.
-

Az ügyelet működtetésére saját költségvetése terhére település
lakosságszám x 100.-Ft/hó támogatást nyújt, mely összeget az
önkormányzat 2019.-2020 és 2021. évi költségvetésében biztosítja.
Az együttműködési megállapodás ezen határozat mellékeltét képezi,
ezzel egyidejűleg a 95/2018. (XI.16.) KT. sz. határozat melléklete
hatályát veszíti.

Felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá,
gondoskodjon az önkormányzatra eső megállapodás alapján fizetendő
összeg
Határidő: azonnal
Felelős: Hutóczki Péter

polgármester

Hutóczki Péter polgármester:
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, az ülést 8.15 órakor bezárja.
k.m.f.
Hutóczki Péter
polgármester

Dr. Csősz Péter
jegyző
Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző jkv.

