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Hozott határozatok:      

 

56/2016. (VI.02.) KT. sz. határozat:   Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések érdekében pályázat benyújtása (Óvodafejlesztés) 

57/2016.(VI.02.) KT. határozat:  „Büszkeségpont” pályázat 8/2016.(II.04.) KT. 

határozat módosítása 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2016. június 2-án de. 10,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
1. Hutóczki Péter polgármester, 

2. Mikáczó László Ferenc alpolgármester, 

3. Földháti István képviselő, 

4. Furó Tiborné képviselő, 

5. Sándor László képviselő, 

6. Kissné Terdik Erzsébet aljegyző  

 

Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet és Hutóczki Imre képviselő, 

 képviselő, 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, aljegyző asszonyt, elnézést kér, 

amiért az ülés meghívására telefonon került sor, de a határidők szűkössége miatt indokolt volt. 

Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.  
 

Meghívó szerinti napirend (telefonon ismertetve):         
 

1.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések érdekében pályázat 

benyújtása (Óvodafejlesztés) 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Büszkeségpont pályázat 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

 

1.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések érdekében pályázat 

benyújtása (Óvodafejlesztés) 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Büszkeségpont pályázat 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

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

szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

 

1.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések érdekében pályázat 

benyújtása (Óvodafejlesztés) 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Büszkeségpont pályázat 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



Napirendek tárgyalása: 

 

1.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések érdekében 

pályázat benyújtása (Óvodafejlesztés) 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az óvoda felújítására már tavaly is adtunk be pályázatot a BM által kiírtak szerint, sajnos nem 

kaptunk támogatást, a TOP-ba nem tudtuk benyújtani, mert egy épületben van a konyhával és 

ezért arányosítani kellett volna olyan költségeket is, amelyeket egyébként óvoda működését 

érinti. Az arányosítás miatt az önkormányzat jelentős saját forrást kellett volna biztosítani. A 

költségvetési törvény alapján ismét lehetőség van BM-es támogatás iránt pályázatot 

benyújtani, az előterjesztésből látszik, hogy milyen szűkös a határidő, de a költségvetés sajnos 

csak most készült el. A pályázat tartalma szinte ugyanaz, mint az előző évi: tornaszoba, 

tetőhéjazat csere, festés, vezetékek cseréje, beépített szekrény, új burkolat. A költségek az 

előterjesztésben foglaltak szerint állnak össze. 

 

Földháti István képviselő: 

Volt már szó korábban is róla, hogy azt óvoda és a konyha működését még inkább el kellene 

különíteni és ezért  szükséges lenne külön mérőórák felszerelését kérni a közszolgáltatóktól. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Igen, mi is szerettük volna, a TIGÁZ-zal volt is egyeztetés, de elmondták, hogy egy ingatlanra 

a szolgáltató költségén egy mérő felszerelésére van lehetőség. Amennyiben fizikailag 

kivitelezhető az elkülönült mérés, úgy azt a fogyasztó kérésére, költségére tudják almérővel 

ellátni. 

 

Földháti István képviselő: 

Ha oda kerül sor, hogy nyer a pályázat és az épületben bontások, átalakítások leszek 

mindenképpen vissza kell térni erre a kérdésre és akár saját költségen is megcsináltatni az 

almérőkkel való felszerelést. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás kérem szavazzunk: a Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5  igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

56/2016. (VI.02.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

pályázatokat kíván benyújtani a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ab. pont 

szerinti  önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására az 

alábbiak szerint: 

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:      29.973.838.-Ft 

Igényelhető támogatás összege (95%):    28.475.146.-Ft 

Önkormányzati önrész összege(5%)       1.498.692.-Ft 

 

A Képviselő-testület a pályázatokhoz szükséges önrészt az önkormányzat 2016. 

évi költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázatok elkészítésére, 

benyújtására, a hozzá kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. 

 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2016. június 2. 

 

 

 

2.) Büszkeségpont pályázat 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

       Előterjesztés szóban, határozati javaslat írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Februárban tárgyaltuk a „Büszkeségpont” pályázat benyújtását, mely támogatásban részesült. 

A korábbi határozat, a benyújtott pályázat és a támogatás odaítéléséről szóló értesítést 

összevetve a javaslat szerint szükséges módosítani a 8/2016. (II.04.) KT.  határozatot. 

 

 Ha nincs kérdés és hozzászólás kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5 igen  szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

57/2016. (VI.02.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület alábbiak szerint határozott a 

8/2016. (II.04.) KT. sz. határozatban foglalt döntés alapján benyújtott 

„Büszkeségpont „ létrehozására pályázattal kapcsolatban: 

 

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 

KKETTKK-56P-02-0082/TL értesítése alapján 1.200.000.- Ft  támogatást ítélt 

meg. 

A benyújtott pályázat pénzügyi terve szerint a megvalósítás költsége: 1.273.896.-

Ft 

A pályázat megvalósítása érdekében a 8/2016. (II.04.) KT. sz. határozatot 

módosítja: 

- A „Büszkeségpont” létrehozásának költségét 1.273.896.-Ft-ban 

jóváhagyja. 

- Sajáterőként 2016. évi költségvetésében biztosítja 73.896.-Ft-ot 

 



Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg és pályázatban 

foglaltak megvalósítására kössön szerződést. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:  2016. június 7. , támogatási szerződés szerint. 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

 
 

k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 

 


