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Hozott határozatok: 
51/2015. (VI.05.) KT. sz. határozat:  Pályázat benyújtása önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Óvoda fejlesztés és Fülöp, Arany 

J. u. járda felújítás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2015. június 05-én  de 9,00 órakor 

megtartott rendkívüli nyílt  üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Földháti István   

Hutóczki Imre,  

Sándor László képviselők. 

Zajácz Andrea  jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, tanácskozási joggal  

 

Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné,    

 

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

 

Elnézést kér a Képviselő-testület ülésének telefonon történő összehívása miatt, de nagyon 

indokolt, hogy ne érje anyagi hátrány az önkormányzatot, megismétli a telefonon közölt 

napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére.  

Meghívó szerinti  napirend:        (telefonon közölve) 

1.) Pályázat benyújtása óvoda fejlesztésre és Fülöp Arany J. u. járda felújításra 

Előadó: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban 

Javasolt napirend: 

1.) Pályázat benyújtása óvoda fejlesztésre és Fülöp Arany J. u. járda felújításra 

Előadó: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban 

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

szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet  elfogadta. 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

1.) Pályázat benyújtása óvoda fejlesztésre és Fülöp Arany J. u. járda felújításra 

Előadó: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

2.)  Pályázat benyújtása óvoda fejlesztésre és Fülöp Arany J. u. járda 

felújításra 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület  május 29-i ülésén döntött az önkomrányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések érdekében pályázat benyújtásáról: óvoda felújítására és fejlesztésére, illetve Fülöp 

Arany János u. járda felújítására történő megvásárlása. A 48/2015. (V.29.) határozatban a 

képviselő-testület nem a tervezett beruházás költségvetése – mivel az még nem állt 



rendelkezésre -, hanem a maximálisan vállalható kötelezettséget  határozta meg. A pályázat 

benyújtásának azonban feltétele a tervezett költségvetéssel megegyező tartalmú 

önkormányzati határozat. Ezért kérem ennek elfogadását, hogy a pályázatot tudjuk benyújtani. 

 

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

szavazatával, egyhangúan 5  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

51/2015. (VI.05.) 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 

Projekt  összeg:      19.734.205.-Ft 

Igényelhető támogatás összege (95%):    18.747.495.-Ft 

Önkormányzati önrész összege(5%)       986.710.-Ft 

 

2.) ac.) pont alapján belterületi utak, járdák, hidak felújítása címen: 

Fülöp Arany J. u. + járda felújítás 

Projekt  összeg:     17.647.050.-Ft 

Igényelhető támogatás összege (85%):  14.999.992.-Ft 

Önkormányzati önrész összege (15%)     2.647.058.-Ft 

 

A Képviselő-testület a pályázatokhoz szükséges önrészt az önkormányzat 2015. 

évi költségvetésében biztosítja 1. pont esetén 986.710.-.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. 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, a nyílt ülést bezárja. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter                    Zajácz Andrea               Kissné Terdik Erzsébet 

polgármester                        jegyző                                  aljegyző 
 


