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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2016. július 22-én 12,00  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. Hutóczki Imre képviselő 

6. Sándor László képviselő, 

7. Kissné Terdik Erzsébet aljegyző  

 

Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet   képviselő, 

 

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

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

Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.  
 

Meghívó szerinti napirend (telefonon ismertetve):         
 

1.) Előirányzatok biztosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

 

1.) Előirányzatok biztosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

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

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

 

1.) Előirányzatok biztosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napirendek tárgyalása: 

 

1.) Előirányzatok biztosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A közfoglalkoztatási programok működtetése meghaladja az hivatal és az önkormányzat 

rendelkezésre álló munkaerő teherbírását. Furó Tibor kollégánk oroszlánrészt vállal a 

közfoglalkoztatásban szervezésében és működtetésében, mindamellett, hogy végzi az eredeti 

munkaköre szerinti feladatokat: gyakorlatilag minden olyan feladat, ami a 

településüzemeltetéshez kapcsolódik. A szigorodó jogszabályok és a mezőgazdasági 

programok szélesedésével egyre nagyobb hangsúly kell helyezni a tápanyag- és növény 

védőszer használatára, kezelésére. Ebben pedig aki szakértelemmel is rendelkezik hozzá és itt 

dolgozik az önkormányzatánál, igaz eredetileg a közművelődésben, az alpolgármester társam 

és így az ő munkáját is igénybe vesszük. A megnövekedett értékesítéssel és 

eszközbeszerzéssel, illetve a foglalkoztatottakhoz kapcsolódó feladatok a pénzügyes 

kolléganők esetében is igényel plusz munkaerőt, főleg, hogy most jelenleg különböző más 

külső okok miatt is tartós távollétekre kényszerültek a kolléganők. Ezért javaslom, hogy a két 

kollégának a munkabér megállapításához és egy munkatörvénykönyv szerinti pénzügyi 

adminisztrátor foglalkoztatásának a bérköltség és járulékai összegét előirányzatként biztosítsa 

a Képviselő-testület. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Igen én is látom, hogy a közfoglalkoztatásban általánosan, de a mezőgazdaság sajátossága 

miatt is nagyobb odafigyelést igényel, és időigényesebb, idényjellegű, hiszen a növények 

nőnek hétvégén és ünnep napon is, és a jószágoknak is kell enni nem csak munkanapokon. 

Egyetértek az indokoltsággal. 

 

Földháti István képviselő: 

Most meghozunk egy döntést, és mi lesz akkor, ha a közfoglalkoztatás már nem lesz ilyen 

mértékű, a bérek, emberek továbbra is maradnak? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A bérkiegészítések határozott időre, vagy meghatározott feladathoz kell, hogy 

kapcsolódjanak, ezért változtathatók. A munkaszerződés szintén megszüntethető a feladat 

megszűnése esetén. 

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

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6  igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

66/2016. (VII.22.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy az 

önkormányzat közfoglalkoztatási programjainak működésének biztosítására 

egyetért : 

a.) 1 fő pénzügyi adminisztrátor munkakörben történő alkalmazásával a 

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alatt. 



b.) a növényvédelemi feladatok ellátásának biztosítására és a 

közfoglalkoztatás szervező bérrendezéséhez munkáltatói döntésen alapuló 

illetményrész megállapításával. 

 

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások fedezetét az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében a közfoglalkoztatási programok működtetéséből származó 

bevétel terhére biztosítja. Pénzügyi adminisztrátor foglalkoztatásához 846.-EFt-ot, 

növényvédelmi feladatok ellátásra 356.Eft-ot, közfoglalkoztatás szervező 

juttatásához: 552.-EFt-ot 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a munkakör betöltéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:  2016. július 31. 

 

 

 

 

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. 

 


