JEGYZŐKÖNYV
Készült:
A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án de 8,00 órakor
megtartott soros nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Hutóczki Péter polgármester
Mikáczó László Ferenc alpolgármester
Bugyáné Szász Erzsébet
Földháti István
Furó Tiborné
Sándor László
Földháti István képviselők.
tanácskozási joggal:
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző,
Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló
Kozma Ferencné óvodavezető
Popovics Ferencné iskola igazgató
Jekk Gergő közművelődési előadó
Kis Lászlóné költségvetési főmunkatárs
Igazoltan távol: Hutóczki Imre,
Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, és az önkormányzat aljegyzőjét.
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés
napirendjére.
Meghívó szerinti napirend:
1.
Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
bemutatása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4. Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
5. Az óvoda 2015. évi zárva tartásáról és az óvodai beiratkozás rendjéről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
6. Tájékoztató a 2014. évi közművelődési tevékenységről és a 2015. évi
közművelődési terv megtárgyalása.
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
7. Polgármester 2015. évi szabadságterv jóváhagyása
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
8. KÜLÖNFÉLÉK
Javasolt napirend:
1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. Tájékoztató a 2014. évi közművelődési tevékenységről és a 2015. évi

3.
4.
5.
6.

7.
8.

közművelődési terv megtárgyalása.
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Az óvoda 2015. évi zárva tartásáról és az óvodai beiratkozás rendjéről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Polgármester 2015. évi szabadságterv jóváhagyása
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
bemutatása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
KÜLÖNFÉLÉK

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban
határozza meg:
1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. Tájékoztató a 2014. évi közművelődési tevékenységről és a 2015. évi
közművelődési terv megtárgyalása.
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3. Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4. Az óvoda 2015. évi zárva tartásáról és az óvodai beiratkozás rendjéről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
5. Polgármester 2015. évi szabadságterv jóváhagyása
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
6. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
bemutatása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
7. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
8. KÜLÖNFÉLÉK
Napirendek tárgyalása:

1.) Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A felolvasott polgármesteri jelentést külön kiegészíteni nem kívánom.
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Az állati tetemeket szállító járművel kapcsolatban van-e valami fejlemény ?

Hutóczki Péter polgármester:
A renderőséget megkerestük és azt követően többszöri intézkedést foganatosítottak a
szállítmányozással kapcsolatban tájékoztatásuk szerint.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2015.(II.16.) KT. sz határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Határidő: -

2.) Tájékoztató a 2014. évi közművelődési tevékenységről és a 2015. évi
közművelődési terv megtárgyalása.
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Köszönti Jekk Gergőt, a közművelődési előadót, kérdezi, szeretné-e kiegészíteni az
előterjesztést?
Jekk Gergő közművelődési előadó:
Az előző évi tervhez képest néhány új dologgal egészítettem ki, illetve változtattam a
korábbit. Így például a következő programok kerültek tervezésre: filmvetítés, elsősorban
általános iskolásokat megcélozva, áprilisban szavaló versen, júniusban – a vakáció idején –
rajz és festménykiállítás, júliusban kerékpártúra. A Fülöpi Hírek lapot is megújult tartalommal
igyekszünk frissíteni, pl. interjúk készítése, színes oldal, új szerkesztőbizottság.
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Tartalmasnak ígérkezik, jó program terv, igyekszik minden korosztályt megtalálni, a
hagyományokat megőrizni.
Furó Tiborné képviselő:
Szintén úgy látja, hogy meg vannak célozva a különböző korcsoportok, egy kicsit a tinédzser
korosztály megtalálását hiányolja.
Popovics Ferencné iskola igazgató:
Ő is azt hiányolja, hogy a fiatal felnőtteknek 20-30 éves korosztálynak nincs igazán
lehetősége, hogy hol töltsék el szabadidejüket, kocsma és a családok vannak lehetőségként,
rájuk is lehetne gondolni, pl. társasjátékokkal.
Földháti István képviselő:
Továbbra is szeretne még több közösségformáló programot látni a tervben, sokat javult, de
van még fejlődni való terület.
Jekk Gergő közműv. előadó:

Az „Ultimó” kártyaklub mintájára lehetne „Póker” klubot is kipróbálni. Felmerült az a
gondolat is, hogy a Fülöpről elszármazottak, illetve a Fülöpön tanított nyugdíjas pedagógusok
találkozóját meg lehetne szervezni.
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
Örül, hogy új programok kerültek a tervbe, külön örül a nyugdíjas pedagógusok estleges
találkozójának.
Furó Tiborné képviselő:
A tervben szereplő szüreti mulatságot hogyan képzeled Gergő megvalósítani?
Jekk Gergő közműv. előadó:
Ősszel, október vagy szeptember hónapban, akár felvonulással együtt, de szívesen veszem a
javaslatokat, ötleteket.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2015.(II.16.) KT. sz határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a határozat mellékletét képező, a önkormányzat 2015. évi
közművelődési tervét elfogadja.
Felkéri Hutóczki Péter polgármestert, Mikáczó László Ferenc
könyvtárost és Jekk Gergő közművelődési előadót gondoskodjanak
a program végrehajtásáról.
Felelős:Hutóczki Péter polgármester
Határidő:2015. december 31-ig terv szerint.
Melléklet a 7/2015. (II.16.) KT. sz. határozathoz:

Fülöp község nagyrendezvényei és egyéb programok
Programterv
2015. év
JANUÁR
Véradás – január 16. (péntek)
Felelős: helyi védőnő, közművelődési előadó
Helyszín: Művelődési Ház
Cirkusz - január 23. (péntek)
Felelős: közművelődési előadó
Helyszín: Művelődési Ház
Vadászbál - február 22. (szombat)
Felelős: Vadásztársaság
Helyszín: Művelődési Ház

FEBRUÁR
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatója – február 23. (hétfő)
/A 2015-2020 közötti KAP szabályozásával, közvetlen támogatásokkal és vidékfejlesztési
tervezettel kapcsolatos tájékoztató./
Felelős: falugazdász, közművelődési előadó
Helyszín: Művelődési Ház
Filmvetítés – február 25. (szerda)
/A Pál utcai fiúk című film vetítése az általános iskolás tanulóknak./
Felelős: közművelődési előadó
Helyszín: Művelődési Ház
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------MÁRCIUS
Vencsellei fotóművész kiállítása – február
Felelős: közművelődési előadó
Helyszín: Művelődési Ház
Ünnepi megemlékezés, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója
alkalmából –március 13. (péntek)
Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros, általános iskola igazgatója
Helyszín: Művelődési Ház
Bábszínház – március 20. (péntek) /A Bábszínház Világnapja március 21./
Felelős: közművelődési előadó
Helyszín: Művelődési Ház
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÁPRILIS
Fülöpi Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál – április 18. (szombat)
Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő Testülete, közművelődési előadó,
könyvtáros
Helyszín: Művelődési Ház
Szavalóverseny a költészet napja alkalmából – április 10. (péntek)
Felelős: közművelődési előadó
Helyszín: Művelődési Ház
Táncház - április 29. (szerda) /a Tánc Világnapja alkalmából./
Felelős: közművelődési előadó
Helyszín:Művelődési Ház
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------MÁJUS
Fülöp napi búcsú – május 1. (péntek)
Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő Testülete, közművelődési előadó,
könyvtáros
Helyszín: Máriapócs
Anyák napja - május 2. (szombat)
Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros, általános iskola igazgatója, óvodavezető
Helyszín: Művelődési Ház

Idősek estéje - május 16. (szombat)
Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő Testülete, közművelődési előadó,
könyvtáros, családsegítő szolgálat családgondozója
Helyszín: Művelődési Ház
Gyermeknap - május
Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő Testülete, közművelődési előadó,
könyvtáros, gyermekjóléti szolgálat családgondozója
Helyszín: Sportpálya
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------JÚNIUS
Trianoni megemlékezés - június 4. (csütörtök)
Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros, általános iskola igazgatója
Helyszín: Művelődési Ház
Rajz és festmény kiállítás - június
Felelős: közművelődési előadó
Helyszín: Művelődési Ház
Sportprogramok - június
/gyerekeknek/
Felelős: közművelődési előadó
Helyszín: Művelődési Ház, Sportpálya
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------JÚLIUS
Kerékpártúra – július
Felelős: közművelődési előadó
Helyszín: később meghatározott
Gyermekszínház – július
/Szórakoztató, interaktív gyermekműsor a helyi gyermekek számára./
Felelős: közművelődési előadó
Helyszín: Művelődési Ház
Sportprogramok, versenyek /gyerekeknek/
Felelős: közművelődési előadó
Helyszín: Művelődési Ház, Sportpálya
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUGUSZTUS
Falunap - augusztus 1. (szombat)
Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő-testülete, közművelődési előadó,
könyvtáros
Helyszín: Sportpálya
Sportprogramok, versenyek /gyerekeknek/
Felelős: közművelődési előadó

Helyszín: Művelődési Ház, Sportpálya
SZEPTEMBER
II. Fülöpi Fogathajtó Verseny – szeptember
Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő-testülete, közművelődési előadó,
könyvtáros, Fülöpi Hagyományőrző Lovas Egyesület
Helyszín: Fülöp-Bánháza
Színházlátogatás
Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő Testülete, közművelődési előadó,
könyvtáros
Helyszín:Debreceni Csokonai Színház

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OKTÓBER
Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc kirobbanásának 58.
évfordulóján - október 23. (péntek)
Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros, általános iskola igazgatója
Helyszín: Művelődési Ház
Szüreti rendezvény - október
Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő Testülete, közművelődési előadó
Helyszín:Művelődési Ház
Településünk nyugalmazott tanárainak találkozója – október
Felelős: közművelődési előadó
Helyszín: Művelődési Ház
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVEMBER
Író, olvasó találkozó, a Méliusz Juhász Péter könyvtárral együttműködve– november
Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros
Helyszín: Művelődési Ház
Élj egészségesen! – A helyi védőnő előadása az egészséges életmód fontosságáról
Felelős: közművelődési előadó, védőnő
Helyszín: Művelődési Ház
Ökumenikus gyásznap - november
Felelős: egyházak képviselői
Helyszín: Temetők
Dominó-nap - november
Felelős: közművelődési előadó
Helyszín:Művelődési Ház
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECEMBER

Bábszínház, a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral együttműködve - december
Felelős: könyvtáros, közművelődési előadó
Helyszín: Művelődési Ház
Községi karácsonyi ünnepség
Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő Testülete, közművelődési előadó,
könyvtáros
Helyszín: Művelődési Ház
Szilveszteri bál - december 31. (csütörtök)
Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő Testülete, közművelődési előadó
Helyszín:Művelődési Ház
Ultimó kártyaklub – egész évben, minden héten, hétfőn
Felelős: könyvtáros
Helyszín: Művelődési Ház
Sakk szakkör – egész évben, minden héten, kedden
/Ingyenes sakk szakkör, melyen bárki részt vehet kortól és nemtől függetlenül./
Felelős: közművelődési előadó
Helyszín: Művelődési Ház

3.) Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Az előterjesztés ki lett küldve, van-e kérdése, kiegészíteni valója a napirenddel kapcsolatban
valakinek?
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:
A közbeszerzési terv elfogadása a hivatkozott jogszabályok szerin kötelező, akkor is ha
jelenleg nem tölthető meg tartalommal, ezzel kerül jelzésre, hogy a törvényi kötelezettség
betartásra kerül. Később, ha olyan beruházás, pályázati támogatás kerül felhasználásra, amely
ide tartozik, módosítani szükséges a konkrét adatokkal.
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Lesz-e várhatóan olyan pályázat amelynek a megvalósítása közbeszerzés alá fog esni?
Hutóczki Péter polgármester:
Még nem tudjuk, szeretnénk a tanyagondnoki autóra pályázni, piacra, hogy mire lesz kiírás és
lehetőség még nem tudjuk.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2015.(II.16.) KT. sz határozat
Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
Fülöp Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervé az 1.

sz. melléklet szerint. Felkéri a Polgármestert, hogy öt munkanapon
belül intézkedjen a terv megjelentetéséről a község honlapján.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Megj. : a melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4.) Az óvoda 2015. évi zárva tartásáról és az óvodai beiratkozás rendjéről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Az előterjesztés szerint jogszabályi megfelelés a szerepe az óvoda zárva tartásának és a
beiratkozás rendjének meghatározásának.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2015.(II.16.) KT. sz határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
1.) Az óvoda nyári zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg:
Óvodai nevelés:
2015. július 1.( szerda) – 2015. július 31. (péntek)
Fenti időpontban kerülnek elvégzésre a nyári karbantartások, takarítások, valamint
a dolgozók szabadság kiadása.
2.) Az óvodába történő beiratkozás rendjét a következőkben állapítja meg:
2015. április 27 – 2013. április 30.
Felelős: Kozma Ferencné intézményvezető
Határidő: folyamatos

5.) Polgármester 2015. évi szabadságterv jóváhagyása
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:
A polgármesterre az Mötv. szabályain kívül a jogállási törvény hatályon kívül helyezését
követően a Kttv.-be kerültek be a jogállásukat meghatározó szabályok. Ezek alapján a
polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésbe foglaltaknak
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság
igénybevételéről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A nyilvántartásért és
az ügyviteli feladatokért a jegyző a felelős.

Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2015.(II.16.) KT. sz határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt rendelkezések alapján Hutóczki Péter polgármester
szabadságának 2015. évre vonatkozó ütemtervét az alábbiak szerint
jóváhagyja.
január 15.
1 nap
február 06.
1 nap
március 11-13, 23-27, 8nap
május 4-8
5nap
június 1-9
7 nap
Június 29 – július 10. 10 nap
augusztus 3-21.
13 nap
december 17.-31
8 nap
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző

6.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség bemutatása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Az előterjesztést kiegészíteni nem akarom, a költségvetés elfogadását, tárgyalását megelőzően
el kell fogadnia a Képviselő-testületet az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségek bemutatását.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
11/2015.(II.16.) KT. sz határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

1.

számú melléklet a 11/2015. (II.16.) KT. sz. határozatához az Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatására

ezer forintban
Sorszám

Megnevezés

1. Helyi adók
2. Osztalék, koncessziós díjak,
hozambevétel
3. Díjak, pótlékok, bírságok
4. Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése és
hasznosítása, vagyonhasznosításból és
értékesítésből származó bevétel
5. Részvények, részesedések értékesítése
6. Vállalatértékesítésből privatizációból
származó bevételek
7. Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
8. Saját bevételek (1+…+7)
9. Saját bevételek (8.sor) 50 %-a
10. Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi
fizetési kötelezettség (11+….+18)
11. Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
12. Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
14. Váltó kibocsátás
15. Pénzügyi lízing
16. Visszavásárlási kötelezettség
17. Fedezeti betét
18. Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem
fizetett ellenérték
19. Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (20+….+27)
20. Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
21. Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
22. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
23. Adott váltó
24. Pénzügyi lízing
25. Visszavásárlási kötelezettség
26. Fedezeti betét
27. Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem
fizetett ellenérték
28. Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
29. Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (9-28)

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség összege
2015
2016
2017
2018
16586 16595 16695 16700

ÖSSZES
EN
66576

1180

1185

1185

1190

4740

17766
8883

17780
8890

17880
8940

17890
8945

71316
35658

8883

8890

8940

8945

35658

7.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Hutóczki Péter polgármester:
Köszönti Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgálót és a költségvetési munkatársat Kis
Lászlónét. Kérik mondják el, ha van kiegészíteni való az előterjesztéshez.
Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló:
Mielőtt részleteiben bele mennénk a költségvetés tárgyalásába, szeretném tájékoztatni a
Képviselő-testületet,
hogy a jogszabályban foglaltaknak megfelelően határidőben
beterjesztésre került a költségvetés, elfogadása március 15-ig kötelező. Azonban még mindig
sok apró finomításra szorul, ez azt jelenti, hogy a főbb előirányzatok, a sarok számok már
nem változhatnak, de a belső felbontások igen. Ez inkább a számviteli rész kezelését
könnyítené meg. Két lehetőség van: a Képviselő-testület elfogadja és nagyon hamar
módosításra kerül, vagy most nem fogadja el és visszaadja átdolgozásra. Én személy szerint a
2. verziót támogatom és ezért ezt most nem javaslom elfogadásra.
Földháti István képviselő:
Támogatom az újra tárgyalását a költségvetésnek, fontos hogy kellő idő maradjon a kiküldött
anyag áttanulmányozására, még ha nem is vagyunk pénzügyi szakemberek, kérem a
következő anyagot is időben kapjuk meg.
Furó Tiborné képviselő:
Én szeretném megkérdezni, hogy miből keletkezik 61 MFt Áfa visszatérítés, ez nagyon nagy
összeg.
Kis Lászlóné költségvetési főmunkatárs:
A szennyvíz fordított áfájának könyvviteli részét kell így szerepeltetni, mind kiadási, mind
bevételi oldalon, így fogja ki nullázni magát, és nem igényel pénzügyi mozgást. Bevalljuk és
rögtön vissza is igényeljük.
Hutóczki Péter polgármester:
Ebben az esetben ha az újra tárgyalás mellett döntünk nem javaslom a rendelet elfogadását.
Illetve szeretném ha a Képviselő-testület elmondaná véleményét a Kossuth u. 28. sz. alatti
ingatlan eladása ügyében, ugyanis szóban már több esetben is érdeklődtek az ingatlan felől.
Én nem javaslom az értékesítést, de a költségvetésünket befolyásolja ezért szeretném, ha erről
szóló döntés is része lenne határozatunknak.
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
Az egy viszonylag jó állapotban, jó helyen lévő épület, ezért én sem támogatom jelen
pillanatban az eladását.
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Én sem vagyok a vagyonunk eladásának pártolója, ebben az esetben különösen, még nem
tudhatjuk, tanár, óvónő nem ezen fog-e múlni, hogy ide jön.
Hutóczki Péter polgármester:
Az elhangzottak alapján az alábbiakban teszek határozati javaslatot: a Képviselő-testület az
önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről jelen ülésen nem dönt, az a
Könyvvizsgálói vélemény alapján átdolgozásra visszaadja. Kiegészíti továbbá azzal, hogy a

jelen állapot szerint önkormányzati bérlakást nem kíván értékesíteni.
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:
Figyelemmel a könyvvizsgáló asszony által elmondottakra, a betartandó határidőkre február
25-én javasolja, hogy tárgyalja újra a képviselő-testület a költségvetést, illetve a 2014. évi
költségvetés módosítását is . Ehhez kéri költségvetési munkatársat és a könyvvizsgálót, hogy
az előterjesztés anyaga február 20-ra kiküldhető állapotban legyen.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2015.(II.16.) KT. sz határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy
1. az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetéről
-könyvvizsgálói véleményt elfogadva - nem dönt.
2. Jelen állapot szerint önkormányzati bérlakást nem kíván értékesíteni.
3. Utasítja Hutóczki Péter polgármestert és Kissné Terdik Erzsébet aljegyzőt a
könyvvizsgáló által javasolt rendelet-tervezet átdolgozására, továbbá 30 napon
belüli újbóli beterjesztésre.
Felelős:Hutóczki Péter polgármester
Határidő:2015, március 15.
Hutóczki Péter polgármester:
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, és az ülést bezárja.
k.m.f.

Hutóczki Péter
polgármester

Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző

