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          Hozott rendeletek:  

 

Hozott határozatok:      

11/2019. (II. 05.) KT. sz. határozat: Téli rezsicsökkentés tűzifa beszerzési eljárás 

12/2019. (II. 05.) KT. sz. határozat: Települési ösztöndíj pályázat kiírása 

13/2019. (II. 05.) KT. sz. határozat: Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekház szakmai 

program elfogadása 

14/2019. (II. 05.) KT. sz. határozat: Tűzifa vásárlás természetbeni szociális ellátás 

céljára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2019. február 05-én de. 8.00 órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

            Földháti István képviselő 

Furó Tiborné képviselő 

Hutóczki Imre képviselő 

            Sándor László képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

         Kissné Terdik Erzsébet aljegyző  

 

Igazoltan távol:   

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, aljegyző asszonyt. Javaslatot 

tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére. 

 

Meghívó szerinti napirendek:     

1. Téli rezsicsökkentés tűzifa beszerzési eljárás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Települési ösztöndíj pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekház szakmai program elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Tűzifa vásárlás természetbeni szociális ellátás céljára 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Zárt ülés – szociális tűzifa kérelmek 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

1. Téli rezsicsökkentés tűzifa beszerzési eljárás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Települési ösztöndíj pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekház szakmai program elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Tűzifa vásárlás természetbeni szociális ellátás céljára 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Zárt ülés – szociális tűzifa kérelmek 

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. Téli rezsicsökkentés tűzifa beszerzési eljárás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Települési ösztöndíj pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekház szakmai program elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Tűzifa vásárlás természetbeni szociális ellátás céljára 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Zárt ülés – szociális tűzifa kérelmek 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1.)  Téli rezsicsökkentés tűzifa beszerzési eljárás 
            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

            Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A téli rezsicsökkentéshez kapott támogatás keretében 12.000.-Ft x 172 fő részére 2.064.000.- 

Ft támogatást utalt a BM az önkormányzat számlájára tűzifa beszerzésére. Ez az értékhatár 

beszerzési eljárás köteles, melyet le is folytattunk az előterjesztésben részletezettek szerint. 

Kérem a határozati javaslat elfogadását. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem 

szavazzunk.  

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

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal, a következő határozatot hozta: 

 

11/2019. (II. 05.) KT. sz. határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Belügyminisztérium által a BMÖGF/69-79/2018. támogatói okirat alapján 

téli rezsicsökkentés végrehajtására” nyújtott 2.064.000.- Ft támogatás 

terhére 103.2 m3 tölgy tűzifát vásárol BRUNDA JÁNOS (4266, Fülöp, 

Deák F. u. 15/ sz. alatti erdőgazdálkodótól 20.000.-Ft/m3 árban. Az eladó 

nem alanya az áfának, ezért a beszerzés mentes az általános forgalmi adó 

alól. 

 

Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, a beszerzés lefolytatására, 

pénzügyi teljesítésére. 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

2.) Települési ösztöndíj pályázat kiírása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban  

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A helyi rendeletünk alapján az első félévhez hasonlóan ismét ki kell írni a települési ösztöndíj 

pályázatot, melyet február 15-ig közzé kell tenni. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás,  



kérem szavazzunk. A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 

jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen szavazattal, a következő határozatot hozta: 

 

12/2019. (II. 05.) KT. határozat: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

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

melléklete szerint  

„TELEPÜLÉSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK 

 ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE” 

a felhívást. 

 

Felkéri a polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és az kérelmek 

Képviselő-testületi döntésre történő előkészítésére. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: Önkormányzati rendelet alapján a 2018./2019. II. félévi pályázati 

kiírás szerint 

 

Melléklet a 12/2019. (II. 05.) KT. sz. Határozathoz 

 

TELEPÜLÉSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK 

 ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

 

Fülöp Község Önkormányzata a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben 

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

településen élő középfokú oktatási intézményekben tanuló fiatalok részére. 

 

2018/2019 TANÉV II. félév 

 

I.) A pályázat célja: 

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

település népességmegtartó erejének erősítése érdekében a Fülöp Községben élő azon 

középfokú oktatási intézményekben tanulók részére kíván települési ösztöndíjat biztosítani, 

akik megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. 

 

II.) Az ösztöndíjban részesítés feltételei: 

 

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

rendelkezik és életvitelszerűen ott él.   

 

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

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

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

 négyosztályos középiskolai képzésnek megfelelő első évfolyamtól lehet pályázni) 

 



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

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

 

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

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

85.500 Ft) 

 

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

 tagként részt vesz a tevékenységekben. 

 

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

 működtetésében. 

 

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

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

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

lakóhelyén, 

c) nyelvvizsgával, számítógépes vizsgával rendelkezik, 

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

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

f) akinek szülei közfoglalkoztatásban vesznek részt.  

 

III.) A pályázat mellé kötelezően csatolandó igazolások, mellékletek:  
1.) Pályázati adatlap (kötelező melléklet), amely tartalmazza a pályázóról szükséges 

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

            Község Önkormányzatánál átvehető.  

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

 másolata. 

3.) Iskolalátogatási igazolás 

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

 jövedelemről tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának 

 megfelelő, a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló igazolást    

5.) Lakcímkártya másolata 

6.) Részvételi szándéknyilatkozat másolata Diákszövetségbe és a Szívességbankba való 

 belépésről. 

 

IV.) A pályázat mellé nem kötelezően csatolandó igazolások, mellékletek:  
1.) Ha van: tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredmények iskolai igazolása, 

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

 másolata  

 

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

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

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

 érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai 

 feldolgozása) vagy önkéntes munka végzéséről. 

 

V.) Elnyerhető támogatás összege: 

 

 Maximális támogatási összeg: 50.000 Ft/félév  



VI.) A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást nyújt: 

 Hutóczki Péter polgármester 

 

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

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

2019.02.15.  

2.) A pályázatok beadási határideje és módja: 2019. 03. 16. postai úton, vagy személyesen 

 a  

            Nyírábrányi Közös Önkormányzati  Hivatal Fülöpi Kirendeltségén (Hivatal) 

3.) A pályázatok elbírálási határideje: 2019. 04. 10.  

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

a   település honlapján.  

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

írásban  értesítjük, amelyben szerepel majd a támogatási szerződés aláírásának 

helyszíne és  időpontja is.  

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

 aláírását követő 15 napon belül, a pályázatban megjelölt bankszámlára. 

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

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

 magatartást tanúsít, amely  miatt fegyelmi eljárás indul ellene.  

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

 eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az 

 azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.

  

Fülöp, 2019.02.04. 

        Hutóczki Péter s.k. 

                                                                                                 polgármester 

                                                                                            

3. Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekház szakmai program elfogadása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A biztos kezdet gyerekházak működésének is rendelkezni kell szakmai programmal, amely a 

működési engedély kiadásának is feltétele. A szakmai programot a vezető elkészítette és a 

képviselő-testület elé elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem 

szavazzunk.  

 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal, a következő határozatot hozta: 

 

13/2019. (II. 05.) KT. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Fülöpi „Hétszínvirág” Biztos Kezdet Gyerekház Szakmai Programját a 

határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a BKGY vezetőjét értesítse. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2019. február 28. 



Megjegyzés: A szakmai program a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

 

4. Tűzifa vásárlás természetbeni szociális ellátás céljára 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés szóban, határozati javaslat írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ebben a fűtési szezonban is jelentkeznek olyan támogatási igények, amelyek sem a szociális 

tűzifa keretében, sem a téli rezsicsökkentési támogatási formában nem elégíthetőek ki. Ezen 

támogatási igények természetbeni juttatásban történő biztosítására szükséges tűzifa vásárlás. 

Ezért javaslom, hogy kb. 15 m3 fát szintén Brunda Jánostól 20.000.-Ft/m3 áron vásároljon az 

önkormányzat. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás,  kérem szavazzunk.  

 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal, a következő határozatot hozta: 

 

14/2019. (II. 05.) KT. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

szociális célú juttatás biztosítására – természetbeni települési támogatás 

formájában – 15 m3 tűzifa kerüljön beszerzésre. 

 

A beszerzés fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 

települési támogatás előirányzat terhére biztosítja. 

 

Várható beszerzési költség: 20.000.-Ft/m3 = 300.000.-Ft 

 

Felkéri a polgármestert a beszerzés lebonyolítására. 

 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:  2019. február 28. 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, az ülést 8.30 órakor bezárja. 

 

 

k.m.f. 

 

 

Hutóczki Péter        Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 


