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Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2014. november 14-én  de.8,00 

órakor megtartott soros nyílt  üléséről. 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Bugyáné Szász Erzsébet  

Földháti István 

Sándor László képviselők. 

Dr. Szombati Csaba jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, tanácskozási 

joggal  

Igazoltan távol:  Furó Tiborné  

Hutóczki Imre 

 

 

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

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja:  Mikáczó László Ferenc alpolgármester és Sándor 

László      képviselőt. Nevezettek a javaslatot elfogadták. 

Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés 

napirendjére, kéri levenni az SZMSZ módosítását és felvenni a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz biztosítását és a közös hivatal megállapodásának felülvizsgálatának 

kérdését. 

Meghívó szerinti  napirend:         
1.) Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

2.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének 

felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

3.) A szociális tűzifa támogatásról szóló rendelet  megalkotása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

4.)  A 2015. évi bérleti díjak megállapítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

5.) A Fülöpi Óvoda nyitva tartás meghatározása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

6.) Vizi közművek üzemeltetésére vonatkozó előterjesztések megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

7.) Önkormányzat működőképességét szolgáló rendkívüli támogatási igény benyújtása 

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

8.) Fülöpi Hírek szerkesztő bizottsága 



Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

ZÁRT ülés 

9.) Bursa Hungarica pályázati ösztöndíj kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

         

Javasolt napirend: 

1.) Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

2.) A szociális tűzifa támogatásról szóló rendelet  megalkotása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

3.)  A 2015. évi bérleti díjak megállapítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

4.) A Fülöpi Óvoda nyitva tartás meghatározása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

5.) Vizi közművek üzemeltetésére vonatkozó előterjesztések megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

6.) Önkormányzat működőképességét szolgáló rendkívüli támogatási igény benyújtása 

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

7.) Fülöpi Hírek szerkesztő bizottsága 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

8.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés közszolgáltatás biztosítása 

előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban 

9.) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosítása 

Előterjesztés: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban 

ZÁRT ülés 

10.) Bursa Hungarica pályázati ösztöndíj kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

            

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 alpolgármestert és 

Sándor László          képviselőt 

b.) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg: 

1.) Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



 Előterjesztés: írásban 

2.) A szociális tűzifa támogatásról szóló rendelet  megalkotása 

 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: írásban 

3.)  A 2015. évi bérleti díjak megállapítása 

 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: írásban 

4.) A Fülöpi Óvoda nyitva tartás meghatározása 

 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: írásban 

5.) Vizi közművek üzemeltetésére vonatkozó előterjesztések megtárgyalása 

 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: írásban 

6.) Önkormányzat működőképességét szolgáló rendkívüli támogatási igény 

benyújtása 

 Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: írásban 

7.) Fülöpi Hírek szerkesztő bizottsága 

 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: írásban 

8.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés közszolgáltatás 

biztosítása 

 előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: írásban 

9.) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosítása 

 Előterjesztés: Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: írásban 

ZÁRT ülés 

10.) Bursa Hungarica pályázati ösztöndíj kérelmek elbírálása 

 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: írásban 

       

Napirendek tárgyalása: 

 

1.) Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 
 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti a Képviselő-testületet az alakuló ülés követő első soros ülésen, nagyon örül, hogy 

ezzel a testülettel dolgozhat tovább, folytathatják az elkezdett célok megvalósítását. Kéri, 

hogy mindig őszinte véleménnyel segítsék egymás munkáját. A polgármesteri jelentést külön 

kiegészíteni nem nagyon szeretné. Nagyon fontos, ami most érinti a települést, hogy a Vízmű 

kérdése biztonságosan megoldódjon, a szolgáltatás biztosítva legyen. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

A településen hol lesznek a kamerák elhelyezve? Nagyon örül, hogy végre a településünkön is 

lesznek térfigyelők elhelyezve, csak nagyobb biztonságban lehetnek az emberek. Továbbá 

szeretné jelezni, hogy többen felvetették az ún. „dögös autó” kitiltását a faluból, államtitkár út 

azt mondta, hogy helyi rendelettel meg lehet oldani. 



Hutóczki Péter polgármester: 

A térfigyelő kamerák helyét a benyújtott támogatási igénybe meg kellett határozni, attól 

eltérni nem lehet, a következő helyekre lett tervezve: Arany J. u. elején Sipos Lászlóné 

boltjánál, Óvoda, Művelődési Ház, Orvosi rendelő udvarain, sport pályánál, temető  és iskola, 

illetve a Bánházán a Hegedűsék boltjánál. 

Az állati tetemeket szállító autót kitiltani nem lehet, amire államtitkár úr utalt, hogy helyi 

rendeletben lehet tenni valamint, az arra irányulhat, hogy mely időszakban szállíthatják 

hulladékot, illetve a rendőrség és közlekedési hatóság ellenőrizheti, hogy megfelelő járművel 

és konténerrel történik a veszélyes áru szállítása. 

 

Kozma Ferencné óvodavezető: 

Nagyon örül a kamerarendszernek, a biztonság nagyon fontos, bár sajnálják a nagy fákat az 

óvoda udvarán amelyek áldozatul estek a térfigyelő jó működésének biztosításához. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Rész vettem a HB Vízmű Zrt ülésén, ahol tájékoztattak bennünket, hogy a vízmű meg fog 

szűnni, a TRV veszi át az üzemeltetést, kötelező a vagyonértékelést elvégeztetni, amely 6 

hónapnál nem lehet régebbi. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 5  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

104/2014. (XI.14.) KT. határozat 

Fülöp Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  

a polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló  

tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

Hutóczki Imre megérkezik, a képviselő-testület 6 jelenlévő képviselővel folytatja 

munkáját. 

 

 

2.) A szociális tűzifa támogatásról szóló rendelet  megalkotása 

 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti röviden az írásos előterjesztést. A korábbi döntésünk alapján  a felmérés szerint a 

BM-tól önkormányzatunk 346 m3 mennyiség erejéig, és a vételárban legfeljebb 15.000.-

Ft/m3 + Áfa (6.591.300.-Ft) mértékig vissza nem térítendő támogatásban részesült, önerő 

biztosítása nélkül. 

A szállításával kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, ez a  költség nem terhelhető 

át a lakosságra. 

A támogatási összeget az önkormányzat 2015. március 31-ig használhatja fel, melyről 

2015.április 15-ig az Államkincstár felé el kell elszámolni. A  tűzifát  2015. február 15-ig kell 

kiosztania az önkormányzatnak. A feltételekről helyi rendeletet kell alkotni és beszerzési 

eljárást elvégezni.  



 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:  

Lehet már tudni, hogy honnan fogjuk megvenni a fát? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Lehetséges beszerzési helyek a NYÍRERDŐ Guth-i Erdészet, Könnyű István, Terdik György 

és Magyar István erdőgazdálkodók, természetesen aki legkedvezőbb ajánlatot teszi, és a fa 

megfelel a jogszabályban előírtaknak. 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6  igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete 

A szociális célú tűzifa juttatásról 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőnyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. 

(IX.25.) BM rendelet 2.§. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1.§. 

 

(1) E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben ( 

továbbiakban: Szt.) és a pénzbeli és szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, folyósításának szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. 

Rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) E rendelet alkalmazásában: 

a.) Nyugdíjminimum: a kérelem elbírálásakor érvényben lévő öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összege 

b.) A jövedelem számításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a 

kérelem benyújtását megelőző egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a kérelem 

benyújtását megelőző egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a megelőző egy évet 

kell tekinteni 

c.) Lakóhely, tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározottak, 

d.) Környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti helyszíni szemle, 

amelynek a célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak, 

telezettségei teljesítésének vizsgálata 

e.) Háztartás: az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők 

közössége, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban 

együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is aki tanulmányai folytatása miatt 

átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik. 

 

 



2.§. 

 

(1) Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociális rászoruló személynek, 

aki Fülöp Község bejelentett lakóhellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen él, 

valamint az e rendeletben foglalt egyéb feltételeknek megfelel. 

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére 

állapítható meg a támogatás. 

(3) Fülöp községben  lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy 

kérelemben – ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe a háztartás tagjaként. 

 

3.§. 

 

Térítésmentesen, szociális célú tűzifa juttatásban részesülhet, az alábbi feltételek egyidejű 

fennállása esetén, legfeljebb 2 m3 mennyiség erejéig az: 

 

a.) aki a szociális tűzifa igénylésre vonatkozó kérelmét az e rendeletben 

meghatározottak szerint Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpi 

Kirendeltségén ( továbbiakban: hivatal) benyújtotta, 

b.) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, 

egyszemélyes háztartás (egyedül élő ) esetén a 300%-át és a háztartás tagjai 

egyikének sincs az Szt.-ben meghatározott mértéket meghaladó vagyona. 

c.) akinek, vagy a háztartásban élő személyek valamelyikének nincs a birtokában 

2 m3-t meghaladó mennyiségű tűzifa 

d.) a támogatás megállapítása során előny élvez(nek), aki a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

da.) aktív korúak ellátására, 

db.) időskorúak járadékára 

dc.) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő 

nyújtására – lakásfenntartási támogatására jogosult. 

e.) akinek életében rendkívüli, létfenntartást veszélyeztető eset következett be,  

egyedi elbírálás alapján, az  e rendelet 3.§. b.) pontjában meghatározott egy 

főre eső jövedelmétől  legfeljebb 20%-át meghaladó mértékig  el lehet térni. 

 

4.§. 

 

Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának ideje: 2014. 

november 17. napjától 2015. február 5. napjáig. 

 

5.§. 

 

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során 

környezettanulmány végezhető. 

 

6.§. 

 

Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag 

megállapításra került, hogy az nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen 

biztosított tűzifa esetében 15.000.-Ft + Áfa/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségének 

visszafizetésére. 



 

7.§. 

 

Ez a rendelet 2014. november17. napján lép hatályba és 2015. április 30. napján hatályát 

veszti. 

 

 

/:Hutóczki Péter:/     /:Dr. Szombati Csaba:/  

    polgármester                                                                jegyző 

 

A rendelet kihirdetve. 

 

Fülöp, 2014. november 14. 

        /:Dr. Szombati Csaba:/ 

          jegyző 

 

 

 

 

3.)  A 2015. évi bérleti díjak megállapítása 
 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az inflációt figyelembe véve felülvizsgáltuk a bérleti díjakat és 10% emelést javaslok 

megállapítani a 2013. évhez viszonyítva, mivel 2014. évben nem volt díjemelés, illetve 

javasoljuk a tájház esetében a díj megállapítást, illetve egy konyha használati díjat halotti tor 

esetén. 

 

Hutóczki Imre képviselő:  

A tájházat szálláshelyként ki lehet-e adni? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Nem, nem erre a célra készült és az külön engedélyköteles. 

 

Földháti István képviselő: 

Sokallja a kultúrház díját, amennyiben lakodalmas célra kerül igénybevételre. Ha ennyi marad 

a díj fel kellene újítani és korszerűsíteni, jobban oda kellene figyelni a higiéniára. Meszelés, 

eszközök beszerzése stb. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Sajnos nincs olyan kihasználtsága, hogy a korszerűsítés költségei megtérüljenek, a jobban 

felszerelt konyhák ettől sokkal drágábban vehetők igénybe.  

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6  igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

 



Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

15/2014. (XI.14. ) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati lakások bérleti díjának megállapításáról  

 

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 a 

következőket rendeli el:biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli : 

 

1.§. 

 

Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások havi bérleti díja:    

  

(1) Összkomfortos lakás   
  

250.-Ft/m
2
 

(2) Komfortos lakás   
 

 222.-Ft/m
2
 

(3) Félkomfortos lakás   
  

111.-Ft/m
2
  

(4) Komfort nélküli lakás   
      

77.-Ft/m
2
 

 

2.§. 

 

(1) Ez a rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba.  

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Fülöp Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjának 

megállapításáról szóló 8/1995. (III.02.) Kt. sz. rendelete, és  az önkormányzati lakások és 

helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 8/1995. (III.02.) Kt. sz. rendelet 

módosításáról szóló 17/2012. (XI.27) Kt. sz. rendelete hatályát veszti. 

 

 

/: Hutóczki Péter:/      /:Dr. Szombati Csaba:/ 

polgármester        jegyző 

 

A rendelet kihirdetve. 

 

Fülöp, 2014. november 14. 

        /:Dr. Szombati Csaba:/ 

         jegyző  

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 



105/ 2014. (XI.14.) Kt. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 1. napjától az 

önkormányzati helyiségek bérleti díját az alábbiakban állapítja meg: 

            

1. Dr. Porcsalmy Sándor ügyvédi iroda díja          11.500.-Ft 

2. Gyógyszertár               28.500.-Ft 

3. Fodrászüzlet               15.300.-Ft 

4. Ravatalozó               12.100.-Ft 

5. Lakodalmas ház 

- 3 napos igénybevétel esetén        185.100.-Ft 

- 1 hetes igénybevétel esetén    232.300.-Ft 

6. Művelődési ház 

- egész napos igénybevétel+konyha használat        36.300.-Ft 

- konyha használat nélkül             15.300.-Ft 

- 4 órát meg nem haladó igénybevétel               9.700.-Ft 

- konyha használat halotti tor esetén       6.000.-Ft 

     7. Szolgálati lakáshoz tartozó garázs                3.400.-Ft 

     8. Táj ház 

 - négy órát meg nem haladó igénybevétel                               5.000.-Ft 

 - egész napos igénybevétel               10.000.-Ft 

 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az érintettek értesítéséről, a bérleti díjak 

vonatkozásában a bérleti szerződések szükséges módosításainak elvégzéséről. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: . 2014. december 10. 

 

 

4.) A Fülöpi Óvoda nyitva tartás meghatározása 
 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A köznevelési törvény alapján a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének 

meghatározásáról. 

Az óvoda vezetőjével egyeztetve, a az előterjesztés szerinti javaslatot  teszem: 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

106/ 2014. (XI.14.) Kt. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

1.) Az óvoda téli zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Óvodai nevelés:      2014.december 22. (hétfő) – 2015. január 4. (vasárnap) 

 



Felkéri az intézményvezetőjét, hogy a szülőket és a óvoda dolgozóit értesítse a döntésről. 

 

Felelős: Kozma Ferencné intézményvezető 

Határidő: 2014. november 30. 

 

 

5.) Vizi közművek üzemeltetésére vonatkozó előterjesztések 

megtárgyalása 
 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az előterjesztés írásban ki küldésre került, itt külön kiegészíteni nem kívánom, mert a 

polgármesteri jelentésnél már volt róla szó. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Ez a szokásos kényszerhelyzet, különösen a kis településeknek, kevés szavazati aránnyal 

rendelkezőknek, úgymond a nagyok eldöntik a vízmű sorsát. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

107/2014.(XI.14.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület elhatározza, a Hajdú-

Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, az Önkormányzat tulajdonában 

lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös 

megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. A szerződés megszűnése TRV 

Zrt.-vel kötött szerződés hatályba lépésének napja. 

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a tárgyalások lefolytatásra, 

továbbá a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Hutóczki Péter  polgármester 

Határidő: 2014.  november 21. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

108/2014.(XI.14.) KT. sz. határozat 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 16. § (6) 

bekezdésében rögzített feltételnek megfelelően Fülöp Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Tiszamenti Regionális 

Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft névértékű 

részvényének a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő 

megvásárlásához az MNV Zrt. által meghatározott 7.200.- Ft vételáron. 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény 

megvásárlásával a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. 

törvény 29.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján versenyeztetési eljárás 



lefolytatása nélkül köthető meg a Fülöp Község Önkormányzata 

tulajdonában lévő víziközmű-vagyon tekintetében a bérleti-üzemeltetési 

szerződés. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 

szerződés megkötésére, aláírására, a vételár kiegyenlítésére. 

 

Felelős: Hutóczki Péter  polgármester 

Határidő: 2014. november 21. 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

109/2014.(XI.14.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a 

vagyonértékelés elvégzésével kapcsolatos versenyeztetési eljárás 

lefolytatása tárgyában a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel 

megbízási szerződést kössön, továbbá a Megbízás teljesítése során a 

Megbízott részére a szükséges jóváhagyásokat megtegye. 

 

Felelős: Hutóczki Péter  polgármester 

Határidő: 2014. november 21. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

110/2014.(XI.14.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete elhatározza, hogy az 

Önkormányzat, mint ellátásért felelős a kizárólagos tulajdonát, 

törzsvagyonát képező vízi-közművek (ivóvíz- és szennyvíz-közművek) 

működtetése (üzemeltetése, fenntartása), az ivóvíz szolgáltatás és 

szennyvízkezelési szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében  

bérleti-üzemeltetési szerződést köt 15 évi terjedő határozott időtartamra 

a Magyar Állam többségi tulajdonában lévő, ivóvíz- és szennyvíz-

szolgáltatás céljára, a vízi-közművek működtetésére létrehozott 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út 5., 

cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16) vízi-

közmű szolgáltatóval. 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 

tartalmának Víziközmű-szolgáltatóval történő egyeztetésére, valamint a 

szerződés megkötésére. 

Az üzemeltetési tevékenység kezdő napja a szolgáltató részére kiadott 

működési engedély jogerőre emelkedését követő hónap első napja. 

Felelős: Hutóczki Péter  polgármester 

Határidő: 2014. november 21. 



6.) Önkormányzat működőképességét szolgáló rendkívüli 

támogatási igény benyújtása 
 Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az Államkincstár tájékoztatása szerint, Pogácsás Tibor Önkormányzati Államtitkár Úr 

engedélye alapján lehetőséget nyílhat az önkormányzatok számára  rendkívüli önkormányzati 

támogatás igénylésére azoknak az önkormányzatoknak, akinél 2014. szeptember 30-át 

követően soron kívüli támogatási igény merült fel. 

 

Az önkormányzat költségvetési egyensúlya  a felhalmozási tartalékból van biztosítva, de a 

folyó beruházások miatt szükség lesz eredeti cél szerinti felhasználásra, szükségesnek látjuk a 

rendkívüli támogatás iránti igény benyújtását. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

111/ 2014. (XI.14.) Kt. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

rendkívüli önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásra igényt nyújt be a település 2014. 

évi forráshiányának fedezésére. 

Felkéri a polgármestert a benyújtandó támogatási igény tételes számba vételére és az alapján a 

támogatás iránti igény benyújtására a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2014. december 10. 

 

 

7.) Fülöpi Hírek szerkesztő bizottsága 
 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A  Képviselő-testület az SZMSZ-ben a Fülöpi Hírek időszakos lap megjelentetéséről és 

alapításáról döntött. 

Mint alapító gondoskodik a szerkesztő bizottság megválasztásáról, melyet jelenleg a 

közművelődési előadó személyében történt változás indokol. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

112/ 2014. (XI.14.) Kt. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa 

alapított   Hírek 2 havonta megjelenő lap szerkesztőbizottságába 

választja: 

Jekk Gergő közművelődési előadó 

Furó Tiborné képviselő 

Szoboszlai Szilvia óvodapedagógus 



Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges nyilvántartásba vételi 

bejelentést  tegye meg a Nemzeti Média és Hírközlési  Hatósága felé. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2014. november 30. 

 

 

8.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés 

közszolgáltatás biztosítása 

 előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: szóban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Tájékoztatja  a képviselő-testületet, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére  biztosított közszolgáltatási szerződés  a VÁMOSVÍZ Kft-vel 2014. december 

31-ig érvényes. A közszolgáltatás biztosítására a helyi rendelet szerint a Képviselő-testületnek 

kell a szolgáltató kiválasztásáról dönteni. Az eljárás nem közbeszerzés köteles. Kérem 

döntsenek a eljárásban részt vevő szolgáltatókról. 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

113/ 2014. (XI.14.) Kt. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére Fülöp Község közigazgatási 

területén biztosított közszolgáltatási szerződés megkötésére 2015. évre a 

következők szerint kér árajánlatot: 

Loós és Tárása Kft 

4031 Debrecen, Csillagvirág u. 10. 

Tranzit 1 Kft 

4034 Debrecen Hétvezér u. 21. sz. 

Vámosvíz Szolgáltató Kft 

4237 Vámospércs Béke u. 3. sz. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az árajánlatokat kérje meg és következő nyílt ülésre terjessze a 

Képviselő-testület elé a szolgáltató kiválasztására tett javaslatot. bejelentést  tegye meg a  

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2014. december 15.. 

 

 

9.) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás 

módosítása 
 Előterjesztés: Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: szóban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az Mötv. és a jelenleg érvényes megállapodás szerint is a közös hivatal létrehozásáról szóló 

megállapodását 2015. december 12. napjáig kell/lehet felülvizsgálni. Néhány pontban 



szükségesnek is tartom a módosítást, például a költségvetés-elszámolás rész, jegyző-aljegyző 

munkáltatói kérdései körében. Kérem a felhatalmazást az egyeztetésre és a felülvizsgálat 

előkészítésére. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

114/ 2014. (XI.14.) Kt. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyírábrányi Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 

felülvizsgálatának előkészítése érdekében felhatalmazza  Hutóczki Péter 

polgármestert, hogy Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának, mint 

székhelytelepülésnek a polgármesterével egyeztetést folytasson és a 

megállapodás módosításának tervezetét készítse elő. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2014. december 12.. 

 

 

KÜLÖNFÉLÉK 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is 

tervezem egy évzáró ebéd rendezését a dolgozók számára, melyet december 30-én lenne 

célszerű tartani, du. 13,00 órakor. 

A Közmeghallgatás november 21-én lesz, a Karácsonyi ünnepség december 21-én vasárnap, 

du 15, 00 órakor, a már hagyományos szilveszteri mulatság is szervezés alatt lesz lassan, 

minden eseményen szeretném ha képviselő társaim is jelen lennétek. 

 

Kozma Ferencné óvodavezető: 

Szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy az álláshirdetés újból feladásra került, 

sajnos eddig nem járt sikerrel a pályázati eljárás.  Az óvodai szakmai, pedagógia munka 

halad, 19 fő kért igazolást óvodáztatási támogatáshoz, 3 gyerek esetében lesz nemleges a 

támogatás, mert nem felel meg a feltételeknek. Folyamatban van az elnyert IPR támogatás 

segítségével eszközök beszerzés. 

 
Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, a nyílt ülést bezárja és a munkáját zárt 

ülésen folytatja. 

 

k.m.f. 

 

 

Hutóczki Péter                                                                        Kissné Terdik Erzsébet 

polgármester                                                                                             aljegyző 

 

 

 

Mikáczó László Ferenc                                                            Sándor László 

Jkv. hitelesítő                                                                jkv. hitelesítő 

 



 


