
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  
A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2014. január 14.-én  de. 8,00 órakor 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 
Mikáczó László Ferenc alpolgármester 
Czigle Attila,   

Hutóczki Imre,  

Sándor László képviselők. 
Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal 
Dr. Szombati Csaba jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, tanácskozási 
joggal  

 

Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet és Furó Tiborné   képviselők 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, és az önkormányzat aljegyzőjét. 
 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja:   Mikáczó László Ferenc alpolgármester és  Hutóczki 
Imre   képviselőt 
Nevezettek a javaslatot elfogadták. 
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés 
napirendjére.  
Meghívó szerinti  napirend:             

1.) Szennyvízberuházás projekthez kapcsolódó döntés – nyilvánosság feladatainak 

ellátására megbízás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
2.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatói szerződés megkötése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
3.) Kárpátia Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulás tagság 

Hutóczki Péter polgármester 
4.) Zárt ülés 

Hutóczki Péter polgármester 

Javasolt napirend: 

1.) Szennyvízberuházás projekthez kapcsolódó döntés – nyilvánosság feladatainak 
ellátására megbízás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatói szerződés megkötése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3.) Kárpátia Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulás tagság 

Hutóczki Péter polgármester 
4.) Zárt ülés 

Hutóczki Péter polgármester 
 

 



A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő 
szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket 
elfogadta. 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a.) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja:   Mikáczó László Ferenc alpolgármester és 
Hutóczki Imre   képviselőt 

b.) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg: 
1.) Szennyvízberuházás projekthez kapcsolódó döntés – nyilvánosság feladatainak 

ellátására megbízás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatói szerződés megkötése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
3.) Kárpátia Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulás tagság 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
4.) Zárt ülés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
 

Napirendek tárgyalása: 
 

1.) Szennyvízberuházás projekthez kapcsolódó döntés – nyilvánosság 
feladatainak ellátására megbízás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
Előterjesztés: szóban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 
A Képviselő-testület a december 20-i ülésen a 179/2013. (XII.20.) KT. sz. határozatában 
döntött arról, hogy mely 3 vállalkozás részére küld ajánlat kérést a Fülöp Község 
szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0016 azonosító 
számú projekttel kapcsolatos kötelező tájékoztatás és nyilvánosság  feladatainak ellátására. 

A megadott határidőben megérkeztek az ajánlatok, és az érvényes ajánlatok közül a DEA 

Marketing Kft (4254. Nyíradony, Kodály u. 6. sz.) volt a kedvezőbb, ezért javaslom a 
szerződés megkötését. 

Hutóczki Péter polgármester: 
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő 
szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

1 /2014.(I. 14.) KT. sz.  határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  a „Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése”  
című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0016 azonosító számú támogatói  
döntéssel rendelkező projekttel kapcsolatos kötelező tájékoztatás és 

nyivánosság  feladatainak ellátására megbízza a  
DEA Marketing Kft-t (4254. Nyíradony, Kodály u. 6. sz. 
Szilágyi Jánosné ügyvezető 

Adószám: 23270390-2-09 

e-mail: edina@deamarketing.hu 

 

 



Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére 

2.800.000.-Ft + áfa (756.000..-Ft) =  3.556.000.-Ft Bruttó ajánlati 
ár elfogadásával. 
 

Határidő: 2014.jnauár 20. 
Felelős: Hutóczki Péter polgármester 
 

   

2.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatói szerződés megkötése 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
Előterjesztés: szóban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a korábbi döntés értelmében az önkormányzat a 
hulladék-közszolgáltatás biztosítására az AKSD KFT-vel meghosszabbította 2013. 
decemberében a közszolgáltatói szerződést a 184/2013. (XII.30.) KT. határozatával. Ezzel 
párhuzamosan folyamatban van a DHK Kft-ben történő üzletszerzés lebonyolítása.  
közszolgáltatás biztosítása okán mindenképpen kompenzációt kell fizetni az 
önkormányzatnak a szolgáltató részére. Ezen kompenzáció megfizetéséhez a Vidékfejlesztési 
Minisztériumon keresztül a központi költségvetésből támogatást igényelhetnek. A támogatási 
igény benyújtásának feltétele, hogy „engedélyes” közszolgáltatóval kössön szerződést, jelen 
esetben az AKSD Kft nem felel meg a pályázati kiírásnak, amennyiben a DHK Kft-vel sikerül 
szerződést kötni a támogatás igény beadható. 
Ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy a DHK Kft-vel történő szerződéskötésre, az AKSD 
Kft-vel a szerződés felbontására és a pályázat benyújtására hatalmazzon fel. 
 

Földháti István alpolgármester: 
Mennyi időre szól az új szerződés? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 
10 évre kell megkötni és 6 hónapos felmondási idő van kikötve a szerződésbe. 
 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5.jelenlévő képviselő 
szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

2 /2014.(I. 14.) KT. sz.  határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok teljes körű ellátásra 
közszolgáltatási szerződést köt a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit 
Kft-vel (4031 Debrecen, István u. 136. sz. Képviselője: Becsky András 
ügyvezető), melyben üzletrésszel rendelkezik. 
A szerződés megkötésével egy időben az AKSD Kft-vel  (4031. Debrecen, István 
u. 136. sz. képviselője: Kardos Marianna és Virág László ügyvezető igazgatók)  
megkötött, 2014. március 31-ig érvényben lévő hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátására irányuló megállapodást azonnali hatállyal felmondja. 
 

Felhatalmazza a polgármestert a DHK Kft-vel történő megkötendő szerződés 
aláírására és az AKSD Kft-vel érvényben lévő megállapodás felmondására. 



 

Határidő: 2014. január  15. 
Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5.jelenlévő képviselő 
szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2014. (I.14.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

támogatási igényt nyújt be – a közszolgáltatást végző szervezet által közölt adatok 
alapján -  a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény XII. fejezet 20/02/22/00 („Hulladékgazdálkodási járulékból 
finanszírozott feladatok” nevű, 341203 ÁHT számú) előirányzatából az általa 
közzétett 2013. évi „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása” Pályázati 
Felhívás  alapján a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának 
céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 3. § (1) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott cél megvalósítására 
benyújtott „Fülöp hulladékgazdálkodási díj kompenzációja” című pályázatára. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 
Határidő: 2014. január 27. 

 

 

3.) Kárpátia Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulás tagság 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
Előterjesztés szóban 

 
 

Hutóczki Péter polgármester: 

Monostorpályi település polgármesterének megkereséssel, melyben felajánlották Kárpátia 
Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagságának 
lehetőségét. A továbbiakban – mivel EU szabályok teszik lehetővé a megalakulását – lehet 

remélni, hogy különféle támogatási formákra is lesz lehetőség. Kérem a testületet, fejezze ki 
szándékát a csatlakozáshoz és hatalmazzon fel csatlakozáshoz szükséges okiratok aláírására. 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Az Eu az utóbbi időbe nagyon támogatja a határon átnyúló kapcsolatokon nyugvó 
kezdeményezéseket, hátha a mi falunk is hozzájut valamilyen formában támogatáshoz. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5.jelenlévő képviselő 
szavazatával, egyhangúan  5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



 

4 /2014.(I. 14.) KT. sz.  határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fülöp 
Község Önkormányzata a Kárpátia Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai 
Területi Együttműködési Csoportosulás (Szlovákia – Komarovce) alapító tagja 
legyen, a Csoportosulásba lépjen be. 
 

A képviselő testület egyhangú határozatával döntött arról, hogy:  
 

a.) A Kárpátia Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulás Egyezményét és Alapszabályát megismerték és  
teljes körben magukra nézve elfogadták.  
b.) Fülöp Község  Önkormányzata képviseletére a Csoportosulásban Hutóczki 
Péter polgármester jogosult.  
c.) Fülöp Község Önkormányzata az illetékes nemzeti hatósághoz benyújtja a 
tagként való belépéshez  való hozzájárulás iránti kérelmet az illetékes nemzeti 
hatóság részére jogi képviselő útján.  
 

 

Határidő: 2014. január  15. 
Felelős: Polgármester 
 

 

Hutóczki Péter polgármester: 
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét és az ülést  bezárja, ülését zárt ülésen 
folytatja. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter                     Dr. Szombati Csaba               Kissné Terdik Erzsébet 
polgármester                        jegyző                                  aljegyző 

 

 

Mikáczó László Ferenc                                                           Hutóczki Imre 

Jkv. hitelesítő                                                                       jkv. hitelesítő 

  
 


