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TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT
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Hozott rendeletek:
8/2015.(V.29.) önkormányzati

rendelet az önkormányzat 2014.
költségvetéséről szóló 2/2014. (III.04.) KT. sz. rendeletének módosításáról
9/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014.
gazdálkodásának zárszámadásáról

évi
évi

Hozott határozatok:
45/2015. (V.29.) KT. sz. határozat: Vámospércs – Kistérségi Egészségügyi
Szakellátó Nonprofit Kft 2014. évi beszámolójának és 2015. évi üzleti tervének
elfogadása
46/2015. (V.29.) KT. sz. határozat: Az önkormányzat 2014. évi beszámoló
tárgyalásának elnapolása
47/2015. (V.29.) KT. sz. határozat: Az önkormányzat 2014. évi összefoglaló belső
ellenőrzési jelentésének elfogadása
48/2015. (V.29.) KT. sz. határozat: Pályázat benyújtása önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (óvoda fejlesztés és Arany J. u.
járdafelújítás)
49/2015. (V.29.) KT. sz. határozat: Törvényességi észrevétellel egyetértés
50/2015. (V.29.) KT. sz. határozat: Könyvvizsgáló megbízása

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én de. 9,00 órakor
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Hutóczki Péter polgármester
Mikáczó László Ferenc alpolgármester
Bugyáné Szász Erzsébet,
Furó Tiborné
Földháti István
Sándor László képviselők.
Zajácz Andrea jegyző
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző,
Kozma Ferencné óvodavezető
Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló
Dr. Rácz Norber ügyvezető igazgató
Kis Lászlóné költségvetési főmunkatárs tanácskozási joggal
Igazoltan távol:, Hutóczki Imre
Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, és az önkormányzat jegyzőjét és
aljegyzőjét, az ülésre meghívottakat, javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.
Javaslom, hogy a 3. napirendet vegyük elsőnek, könyvvizsgáló asszony javaslatára vegyük fel
2. napirendként a 2014. évi költségvetési rendelet módosítását és az követően folytassuk a
meghívó szerint, hogy járóbeteg intézet igazgatóját ne tartsuk fel a munkájában.
Meghívó szerinti napirend:
1.) Fülöp Község Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló,
zárszámadási rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) Összefoglaló belsőellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3.) Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft 2014. évi
beszámolója
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4.) Különfélék
Javasolt napirend:
1.) Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft 2014. évi
beszámolója
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter
3.) Fülöp Község Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló,
zárszámadási rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

4.) Összefoglaló belsőellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
5.) 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.) Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft 2014. évi
beszámolója
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter
3.) Fülöp Község Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló,
zárszámadási rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4.) Összefoglaló belsőellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
5.) Különfélék
Napirendek tárgyalása:

1.) Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft
2014. évi beszámolója
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Köszönti Dr. Rácz Norbertet, az intézet ügyvezetőjét, kéri mondja el, ha van az írásban
kiküldött előterjesztéshez kiegészíteni valója.
Dr. Rácz Norbert ügyvezető igazgató:
Szeretettel köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet, polgármester urat és a jelen lévőket. Az
elkészített beszámoló és üzleti terv minden információt tartalmaz. Aktuális történések: most, a
mai reggelen került sor a napelemes rendszer átvételére, megérkezett az új, pályázaton nyert
betegszállító jármű, melyet most be is tudok mutatni a jelenlévőknek. Jövő héttől már be is
fog indulni a működtetése, a háziorvosok az intézettől kapnak rádiótelefont és azzal
közvetlenül tarthatják a kapcsolatot a gépjárművezetővel és a rendelő intézettel. Nagyon
örülünk, hogy folyamatosan megemelésre kerülhetek a szakorvosi órák, mindez a
kapacitáskihasználtság emelkedését szolgálja. Tolmácsolni szeretném kollégáim köszönetét is
a község polgármesterének és képviselő-testületének, amiért minden évben gondolnak ránk.
Földháti István képviselő:
Köszönjük a részletes beszámolót, szeretném megkérdezni, hogy hogyan állnak a korábban
már említett házi betegápolás bevezetésével?
Dr. Rácz Norbert ügyvezető igazgató:
Lépésenként tudunk előrehaladni, és terveink egymásra épülnek. A házi betegellátás első
lépése szintén a betegszállító jármű beszerzése és működtetésének beindítása. A betegszállítás

összehangolásával szeretnénk megvalósítani azt, hogy az rendelőintézetből a szükséges
szakszemélyzet eljusson az ellátáshoz szorulóhoz.
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Szívből örülök annak, hogy 100%-os és még a fölötti a járó beteg intézet kihasználtsága.
Emlékszem rá, amikor még csak tervezték járó beteg intézet létrehozását, az önkormányzatok
tele voltak bizonytalansággal, kétséggel, hogy hogyan lesz kihasználva, biztosított lesz-e a
működtetése. Most nagyon örülök és annak is, hogy minden pályázati lehetőséget kihasználva
próbáljátok megteremteni a fejlesztés lehetőségeit.
Furó Tiborné képviselő:
Örül a beszámolónak, amely valóságszámokat tartalmaz. A számok mögött azonban sok
embernek munkája áll, akik olyan körülményeket teremtenek, magatartást tanúsítanak, hogy
az emberek szívesen menjenek a rendelőbe. Gratulál az elért eredményekhez, és kitartást
kíván az igazgató úrnak és a munkatársainak is.
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
Az elmúlt időszakban többször is meg kellett forduljak a rendelőben és a problémámon kívül
csak pozitív tapasztalatokkal távoztam: korszerű, esztétikus, higiénikus környezet és a benne
dolgozók is nagyon lelkiismeretesen végzik a munkájukat. Felülmúlja az átlag magyar
egészségügyi állapotot, hozzáállást. Köszönjük és további sikeres, eredményes munkát
kívánunk.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2015. (V.29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
1.) a Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2014. évi
beszámolóját – figyelemmel a független könyvvizsgálói jelentésre – 949.908 EFt
mérlegfőösszeggel elfogadja
2.) elfogadja a Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft 2015.
évi üzleti tervét
3.) Felkéri a polgármester a határozatról az intézmény vezetőjét értesítse
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2015. május 31.

2.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Kéri a költségvetési munkatársat vagy könyvvizsgáló asszonyt, ismertessék a Képviselőtestülettel, mi indokolja az elmúlt év költségvetési rendeletének módosítását, és mi annak
tartalma.

Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletét február 25-én
módosította utoljára, akkor úgy gondoltuk legalább is, hogy több módosítás nem lesz
szükséges. Ezt követően történtek azonban a M.Á.K. egyeztetések a mérlegjelentés és a
beszámolóval kapcsolatban. Az egyeztetések során két fontos – a költségvetési rendeletet
érintő – probléma merült fel: az egyik, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően a 2014.
decemberi személyi juttatásokat mégis tárgyéviként kell számba venni és nem 2015. januári
könyvelésként. A másik fontos orvosolandó probléma a szennyvíz beruházás BM önerő
változása miatt átcsoportosítások a finanszírozás intenzitásában.
Kis Lászlóné költségvetési főmunkatárs:
A költségvetési rendelet módosító javaslata a könyvvizsgáló asszony által ismertetett tételek
korrigálását tartalmazza.
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Kicsit érthetetlenek ezek a változások, a decemberi kifizetéseket mindig a januári
könyvelésben kellett a korábbi években szerepeltetni, és következő év költségvetésében jelent
meg.
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
8/2015. (V. 29.) Önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 04.) KT. sz.
rendeletének módosításáról
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és (2) bekezdésében kapott,
valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormány
rendeletben kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:
1. §
(1) Fülöp Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.04.)
önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését
767.691 ezer Ft költségvetési bevétellel
820.732 ezer Ft költségvetési kiadással
-53.041 ezer Ft költségvetési egyenleggel, hiánnyal
56.311 ezer Ft finanszírozási bevétellel
3.270 ezer Ft finanszírozási kiadással
824.002 ezer Ft költségvetési főösszeggel fogadja el.

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési
hiány összegéből 15.198 ezer forint működési, 37.843 ezer forint a felhalmozási hiány.
(3) A Rendelet 1/a, melléklete helyébe jelen rendelet 1/a, a rendelet 1/c, melléklete
helyébe jelen rendelet 1/b, a rendelet 1/d, melléklete helyébe jelen rendelet 1/c, a
rendelet 1/f, melléklete helyébe jelen rendelet 1/d, a rendelet 2/a, melléklete helyébe
jelent rendelet 2/a, a rendelet 2/c mellékletei helyébe jelen rendelet 2/b melléklete lép.
A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e Rendelet 3 számú melléklete lép.
2.§
A Rendelet 2/A § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A bevételek összegéből 351.099 ezer Ft a működési 416.592 ezer Ft a felhalmozási és
56.311 ezer Ft a finanszírozási bevételek összege. A finanszírozási bevételek összegéből
a hiány fedezetére belső forrásként bevont előző évek maradványának igénybevétele
53.041 ezer Ft.
(2) A kiadások összegéből 366.297 ezer Ft a működési kiadások, 454.435 ezer Ft a
felhalmozási kiadások és 3.270 ezer Ft a finanszírozási kiadások összege.
3.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszíti.

Hutóczki Péter
polgármester

Zajácz Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Fülöp, 2015. május 29. 12,00 óra
Zajácz Andrea
jegyző
Megjegyzés : a rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi

3.) Fülöp Község Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló
beszámoló, zárszámadási rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Szintén megkéri a könyvvizsgáló asszonyt és a költségvetési munkatársat, hogy tegyék meg
kiegészítéseiket.

Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló:
A kiegészítéseim 2 fontos része van: a képviselő-testületnek 2 kötelezettsége van, egyik a
2014. évi beszámoló elfogadása, a másik zárszámadási rendelet elfogadása, melynek május
31. napjáig kell hatályba lépnie. A 2014. évi költségvetési rendelet módosításánál
elmondottak miatt – mivel a kincstári egyeztetések és a minisztérium általi javítások még nem
zárultak le, ezért azt kérném, hogy a beszámolót ne tárgyalja a képviselő-testület, majd egy
rendkívüli ülés keretében. A zárszámadási rendelet a jelen álláspont szerint elkészült, azt
javaslom elfogadni és ehhez könyvvizsgálói záradék is készült, azonban előfordulhat, hogy
rendhagyó módon a minisztériumi javításokat követően ezen rendeletet is kell módosítani.
Kis Lászlóné költségvetési főmunkatárs:
Ami mindenkit legjobban érdekel egy zárszámadási rendeletben az a pénzmaradvány összege
és arról történő rendelkezés. A főbb számok: 54.9MFt maradvány van 2014. évről, ebből
10.8MFt feladattal terhelt, a fennmaradó részről a 2015. évi költségvetési rendeletében kell a
testületnek rendelkezni, számba venni az alulfinanszírozott feladatokat és a beadott és
beadásra kerülő pályázatok önrészét.
Földháti István képviselő:
Nem lesz-e hátrány a pályázatoknál, illetve a jövő évi finanszírozás meghatározásánál, hogy
az önkormányzatnak ennyi tartaléka, pénzmaradványa van és miért nem láttuk már ezt tavaly
ősszel?
Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló:
Látta a képviselő-testület, minden egyes költségvetési rendelet módosításakor az aktuális
állapotot. A folyó beruházások miatt azonban ilyen tartalékkal is nagyon óvatos
gazdálkodásra volt szükség, hogy hitel nélkül minden beruházás előfinanszírozása
megvalósulhasson, még mindig van kint az önkormányzatnak pénze, amely nem fordult
vissza. A feladatfinanszírozás meghatározásakor pedig egyáltalán nem hátrány, sőt sok
pályázatot be sem tudna nyújtani az önkormányzat, ha nem tudná az önerőt biztosítani és
bemutatni.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2015. (V.29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy az
önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásának
tárgyalását elnapolja, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámoló
lezárását követően újra tárgyalja.
Felkéri a polgármester és a könyvvizsgálót a beszámoló előterjesztésére.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: M.Á.K. lezárását követően azonnal
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
9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1.§
(1) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő–testülete az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének végrehajtását
509.089 ezer Ft költségvetési bevétellel
504.248 ezer Ft költségvetési kiadással
4.841 ezer Ft költségvetési egyenleggel (többlettel)
50.113 ezer Ft finanszírozási bevétellel
559.202 ezer Ft bevételi főösszeggel és
504.248 ezer Ft kiadási főösszeggel
54.954 ezer Ft összes egyenleggel, maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a költségvetési maradvány 4.841 ezer Ft
összegéből 12.867 ezer forint működési költségvetési többlet és 8.026 ezer forint a
felhalmozási költségvetési hiány.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összes maradványát 54.954 ezer forint összegben
hagyja jóvá. A maradvány összegéből 6.591 ezer Ft a szociális tűzifa támogatás
maradványa, 386 ezer Ft a kiegészítő támogatás visszafizetése miatti összeg, 3.900 ezer Ft
térfigyelő rendszer pályázat maradványa, 3.270 ezer Ft 2015. évi állami támogatás
megelőlegezése miatti maradvány. A fennmaradó maradvány felhasználásáról a
Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletében dönt.
(4) A Képviselő–testület az önkormányzat és intézménye bevételeinek teljesítését az 1/a, 1/b,
1/c mellékletek szerint fogadja el.
(5) A Képviselő–testület az önkormányzat és intézménye kiadásainak teljesítését az 1/d, 1/e,
1/f. mellékletek szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatását a 2/a, 2/b, 2/c számú mellékletek szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület az előző évek maradványának igénybevételét 46.843 ezer forint
összegben hagyja jóvá.
2. A költségvetés részletezése
2. §.
(1) Fülöp Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodás során a Gst, 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, ilyen fennálló kötelezettsége nincs. A
Gst. törvény szerinti saját bevételek kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2)

A Képviselő–testület az önkormányzat beruházási és
felújítási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)

A Képviselő–testülete az önkormányzat az EU-s
támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 5.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4)

A Képviselő–testülete az önkormányzat létszám-előirányzat
teljesítését az 6/a, a Fülöpi Óvoda létszám-előirányzatát a 6/b számú melléklet szerint
hagyja jóvá.

(5)

Az Önkormányzat
támogatásait a 7 számú melléklet tartalmazza.

2014.

évben

nyújtott

közvetett

Záró rendelkezések
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hutóczki Péter
polgármester

Zajácz Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Fülöp, 2015. május 29. 12,00 órakor
Zajácz Andrea
jegyző
Megjegyzés: a rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4.) Összefoglaló belsőellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfelelően - az önkormányzat és intézményei ellenőrzési beszámolói és
ellenőrzési jelentései figyelembe vételével elkészített és a polgármester részére megküldött 2014. év összefoglaló ellenőrzési jelentését a Képviselő-testület elé terjesztem, szíves
tájékoztatásukra. A vizsgálatok intézkedésre okot adó hibát nem tártak fel, egy esetben
javaslattal éltek, a kockázatok bekövetkezésének valószínűsége többségében alacsony és
közepes mértékű.
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Jó, hogy évek óta ugyan az a belső ellenőrzést végző, mert így van már tapasztalata, ismerete
az önkormányzattal kapcsolatban, örülök, hogy a belsőellenőrzés nem tárt fel semmiféle

komoly hiányosságot, ez a munkatársak hozzáértését mutatja.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2015. (V.29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete A költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet 48.§-a alapján Fülöp Község Önkormányzatánál és
intézményénél 2014. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről készített Éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: -Határidő: --

5.) Különfélék
a.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló
benyújtásáról
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban

fejlesztések

érdekében

pályázat

Hutóczki Péter polgármester:
Az előterjesztésben foglaltak szerint javaslom a két pályázat benyújtását: az óvoda épületének
felújítására, fejlesztésére, amely egyben kapcsolódna a konyhafejlesztésére benyújtandó
pályázathoz is, mivel egy épületről van szó. Illetve most lehetőség nyílhatna az Arany János
utcai járda felújítására.
Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:
Az óvoda és a járda is nagyon megérett már a felújításra, jó hogy most esetleg lehetőség
nyílik rá.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2015. (V.29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
pályázatokat kíván benyújtani a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa. és ad.
pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
az alábbiak szerint:
1.) aa.) pont alapján kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztése, felújítása címen:

Fülöpi Óvoda (4266 Fülöp, Óvoda u. 1. sz. fülöpi 124/14 hrsz) épületének
felújítása, fejlesztése
Maximális projekt összeg:
31.578.947.-Ft
Maximálisan igényelhető támogatás összege (95%):
30.000.000.-Ft
Önkormányzati önrész összege(5%)
1.578.947.-Ft
2.) ac.) pont alapján belterületi utak, járdák, hidak felújítása címen:
Fülöp Arany J. u. + járda felújítás
Maximális projekt összeg:
17.647.058.-Ft
Maximálisan igényelhető támogatás összege (85%):
15.000.000.-Ft
Önkormányzati önrész összege(5%)
2.647.058.-Ft
A Képviselő-testület a pályázatokhoz szükséges önrészt az önkormányzat 2015.
évi költségvetésében biztosítja 1. pont esetén 1.578.947.Ft erejéig, 2. pont esetén
2.647.058.-Ft erejéig.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázatok elkészítésére,
benyújtására, a hozzá kapcsolódó nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2015. június 9.
b.) Tájékoztató törvényességi felhívásról
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Az előterjesztésben leírtak szerint kérem a döntési javaslat elfogadását, egyetértünk a felhívás
ténytartalmával, a gyakorlati okait pedig mindnyájan ismerjük, ami szintén leírásra került.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2015. (V.29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal HBB/04/00487-1/2015 törvényességi felhívását, azzal
egyetért. Egyúttal felhívja az aljegyzőt, hogy a jövőben a jegyzőkönyvek és az
önkormányzati rendeletek megküldése során az abban foglaltak szerint, a
mulasztások kiküszöbölésével járjon el.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Határidő: folyamatos

c.) Könyvvizsgáló megbízása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Az előterjesztés szerint továbbra is javaslom, hogy az önkormányzat bízzon meg
könyvvizsgálót, és a jó munkakapcsolatra való tekintettel javaslom a Nemesné Sőrés Erzsébet
könyvvizsgáló asszonnyal továbbra is a szerződés megújítását.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
50/2015. (V.29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy
az önkormányzat 2015. évi könyvvizsgálati tevékenységének ellátásával a
HAJDÚ AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t ( 4068 Debrecen,
Zrínyi u. 8. sz.) bízza meg a 2015. évi zárszámadás és beszámoló elfogadásáig
A személyesen közreműködő könyvvizsgáló:
Nemesné Sőrés Erzsébet kamarai tag könyvvizsgáló
Bejegyzési szám: 002694
Megbízási díj összege: 120.000.-Ft/hó, azaz egyszázhúszezer forint bruttó összegben
Felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgálati szolgáltatás végzésére
vonatkozó megbízására vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2015. június 10.
Hutóczki Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testületet, van-e valakinek kérdése, kiegészítése?
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
A területalapú támogatási kérelmek beadása véget ér, a következő határidő a gazdák számára
június 30., amely időpontig el kell készíteni a N.A.K-os bevallásokat.
Furó Tiborné képviselő:
A következő ülésen szeretné ha a tájékoztatást kapna a képviselő-testület az önkormányzat
kintlévőségeiről, a bérleti díjak hátralékának helyzetéről.
Hutóczki Péter polgármester:
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, a nyílt ülést bezárja.

k.m.f.

Hutóczki Péter
polgármester

Zajácz Andrea
jegyző

Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző

