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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2016. október 28-án de. 8.00 órakor megtartott soros 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, 

 

Tanácskozási joggal: 

6. Kissné Terdik Erzsébet aljegyző.  

7. Napirendeknél megjelöltek 

 

Igazoltan távol:  Bugyáné Szász Erzsébet képviselő, Földháti István képviselő 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a megjelent vendégeket, mint napirenddel érintettek,  

Képviselő-testületet, aljegyző asszonyt,  javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére. 

Módosítási javaslataim: a megjelent vendégeinknek, hogy ne raboljuk az idejét, ezért a 

polgármesteri jelentést az utolsó napirendnek javaslom, és a különfélékben kérem tárgyalni a 

következőket: 2 pályázat benyújtásának támogatása EFOP és KEHOP, háziorvos kérelme, 

iskola dolgozóinak ebéd térítési díja. 
 

Meghívó szerinti napirend:     
 

1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara HBM-i Igazgatóságának tájékoztatója  2015-

ben a községben  végzett  tevékenységéről a  2016. évi várható feladatokról.  

Előterjesztő: Falugazdász (NAK képviselője.) 

3. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi Határrendészeti 

Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával kapcsolatban  végzett 

tevékenységéről  

Előterjesztő: Hajdúhadházi rendőrfőkapitány, Nyírábrányi Határrendészeti  

kirendeltség vezetője.  

4. A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás beszámolója az általa 

biztosított ellátásokról ( családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, támogató 

szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) 

Előterjesztő: Intézményvezető 

5. Tájékoztató a Fülöpi Általános Iskola 2015-2016. tanévben végzett munkájáról, a 

2016-2017. tanévre meghatározott főbb feladatokról 

Előterjesztő: Intézményvezető 

6. KÜLÖNFÉLÉK 

 

 

 

 



Javasolt napirend: 

 

1. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara HBM-i Igazgatóságának tájékoztatója  2015-

ben a községben  végzett  tevékenységéről a  2016. évi várható feladatokról.  

Előterjesztő: Falugazdász (NAK képviselője.) 

2. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi Határrendészeti 

Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával kapcsolatban  végzett 

tevékenységéről  

Előterjesztő: Hajdúhadházi rendőrfőkapitány, Nyírábrányi Határrendészeti  

kirendeltség vezetője.  

3. A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás beszámolója az általa 

biztosított ellátásokról ( családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, támogató 

szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) 

Előterjesztő: Intézményvezető 

4. Tájékoztató a Fülöpi Általános Iskola 2015-2016. tanévben végzett munkájáról, a 

2016-2017. tanévre meghatározott főbb feladatokról 

Előterjesztő: Intézményvezető 

5. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. KÜLÖNFÉLÉK 

a.) „Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak (EFOP-1.4.3-16)  pályázat 

benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

b.) KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok pályázat benyújtását 

jóváhagyja 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

c.) Tas Humánjóléti BT kérelme 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

d.) Néri Szent Fülöp Általános Iskola dolgozóinak ebéd térítési díja 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

e.) Ingatlan vásárlás – piac kérdése 

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. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara HBM-i Igazgatóságának tájékoztatója  2015-

ben a községben  végzett  tevékenységéről a  2016. évi várható feladatokról.  

Előterjesztő: Falugazdász (NAK képviselője.) 

2. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi Határrendészeti 

Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával kapcsolatban  végzett 

tevékenységéről  

Előterjesztő: Hajdúhadházi rendőrfőkapitány, Nyírábrányi Határrendészeti  

kirendeltség vezetője.  

3. A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás beszámolója az általa 

biztosított ellátásokról ( családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, támogató 

szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) 

Előterjesztő: Intézményvezető 



4. Tájékoztató a Fülöpi Általános Iskola 2015-2016. tanévben végzett munkájáról, a 

2016-2017. tanévre meghatározott főbb feladatokról 

Előterjesztő: Intézményvezető 

5. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. KÜLÖNFÉLÉK 

a.) „Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak (EFOP-1.4.3-16)  pályázat 

benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

b.) KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok pályázat benyújtását 

jóváhagyja 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

c.) Tas Humánjóléti BT kérelme 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

d.) Néri Szent Fülöp Általános Iskola dolgozóinak ebéd térítési díja 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

e.) Ingatlan vásárlás – piac kérdése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

 

1. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara HBM-i Igazgatóságának 

tájékoztatója  2015-ben a községben  végzett  tevékenységéről a  2016. 

évi várható feladatokról.  
Előterjesztő: Falugazdász (NAK képviselője.) 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszöntöm Könnyű Edit falugazdászt, és köszönjük, hogy szabadságon van és mégis eljött a 

képviselő-testületi ülésre. Kérdezem, hogy szeretné-e kiegészíteni az írásban elküldött 

tájékoztatót? 

 

Könnyű Edit falugazdász: 

Az írásban elküldött tájékoztatóban úgy gondolom szerepel minden olyan fontos dolog amely 

a munkánkat érinti. Szeretném megköszönni a fülöpi önkormányzat részéről nyújtott 

segítséget a munkámhoz, itt különösen sokat segít nekem Mikáczó László Ferenc 

alpolgármester úr. Gyakran még ha nem vagyok itt, akkor is segít a gazdáknak az ügyeit 

intézni, szükség esetén telefonon egyeztetünk, ez mind az embereknek, mind nekem fontos, 

hogy ne csak abban a két napban intéződjenek az egyszerűbb ügyek amikor ügyfélfogadás 

van. 

Most jelenleg az egyeztetésekre küldött ki Fülöpre is az MVH kb. 40 levelet, melyeket 8 

napon belül kell intézni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az önkormányzat és a lakosság nevében is mondhatom, hogy a falugazdász, jelen esetben 

kifejezetten Könnyű Editke segítségét köszönöm, mert azt látom, hogy nem csak munkájának 

tekinti, hanem valóban lelkiismeretesen, gyakran munkaidején túlnyúlva sem utasítja el az 

embereket. Mikáczó László Ferenc kollégánkkal együtt mindketten nagy segítséget nyújtanak 

a fülöpi embereknek az MVH-s ügyeik intézésében, amely nem mindig egyszerű. 

 



Furó Tiborné képviselő: 

Én is köszöntöm Editkét, és szintén szeretném köszönetemet kifejezni azért a segítségért, 

amelyet a polgármester úr is említett. A fülöpi gazdák a földeken végzik a munkájukat és a 

papírmunka nem erősségük, nem ehhez értenek, persze ebben a rendszerben ez is fontos, és 

ehhez nagy szükség van a külső segítségre. Az önkormányzat pedig szerencsére mindig is 

támogatta a falugazdászok munkáját. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Én mondhatom, hogy szinte napi kapcsolatban vagyunk Editkével, és állíthatom, hogy nagyon 

sokat és lelkiismeretesen dolgozik, mindent megtesz azért, hogy a gazdák papírmunkája is a 

lehető legnagyobb rendben lehessen. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

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

alábbi határozatot hozta: 

 

83/2016. (X.28.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

NAK HBM-i Igazgatóságának tájékoztatóját elfogadja. 

Külön megköszöni és elismerését fejezik ki Könnyű Edit falugazdásznak a 

fülöpi embereknek nyújtott segítő munkájáért. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa NAK HBM-i 

Igazgatóságát is. 

 

Felelős:   Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:  2016. november 15. 

 

 

 

2. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi 

Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával 

kapcsolatban végzett tevékenységéről  
Előterjesztő: Hajdúhadházi rendőrfőkapitány, Nyírábrányi Határrendészeti 

kirendeltség vezetője.  

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszöntöm rendőrkapitány urat és kirendeltség-vezető urat, örülök, hogy nem kevés 

munkájuk mellett időt szakítottak, hogy eljöjjenek a képviselő-testület ülésére. Úgy 

gondolom, hogy nem túlzás most azt mondani, hogy a közbiztonság szempontjából jó 

fülöpinek lenni, nincsenek nagyon kirívó problémák. Kérem, ha szeretnék kiegészíteni igen 

részletes, mindenre kiterjedő tájékoztatójukat, akkor tegyék meg. 

 

Asztalos János rendőrkapitány: 

Én is köszöntök minden jelenlévőt és mindig szívesen fogadom el a településre szóló 

meghívást. A beszámoló 2015. évről szól, hiszen még csak az tekinthető lezárt, teljes évnek, 

de azért már így az év vége felé lehet a 2016-os évvel is párhuzamot vonni. A fő cél továbbra 

is a megelőzés, az legyen a kialakult kép, hogy bűnözni nem érdemes. Eddigiek alapján 

elmondhatom, hogy a tavalyhoz képes 400-al kevesebb bűncselekmény történt 2016-ban, a 

csökkenés minden minősítés típusú bűncselekményt érinti. A bírósági előállítások száma 



növekedett és javul a hatékonysága. Egyre gyakrabban kerül alkalmazásra az elzárás 

intézménye. Eredménynek tartjuk, hogy 5 évre visszamenőleg valamennyi fülöpi 

bűncselekmény eredményesen felderítésre került, minden esetben bírósági eljárást 

megalapozó vádirat készítésével zárult. A kapitányság területén 55 esetben indult eljárás ittas 

vezetés miatt, amely igényel komoly odafigyelést, mert az egyik legjelentősebb baleseti 

veszélyforrás. Sajnos a balesetek száma 4-el nőtt az illetékességi területen, de szerencsére 3-al 

kevesebben haltak meg a közúti balesetekben, ez részben az útfelújítási munkálatoknak is 

köszönhető. 

Személyi állomány területén is javulás történt: megerősítésre került a közlekedésrendészeti 

alosztály 2 főről 2+3 főre, továbbra is működik a bűnmegelőzési tanácsadó, nagy segítség, 

hogy jó az együttműködés határrendészeti kirendeltséggel és kölcsönösen igyekszünk 

kiegészíteni egymás hiányterületeit. Egy kisbusszal is lehetőségünk van járni a hozzánk 

tartozó településeket, az utazó bűnelkövetők gyakorlatilag be sem jutnak az utóbbi időben a 

településeinkre.  

Én is szeretném megköszönni az önkormányzat, a képviselő-testület támogatását és különösen 

kiemelve a polgármester úr együttműködő támogatását és segítségét. A fő célunk továbbra is 

a megelőzés és hogy a lakosokat feleslegesen ne háborgassuk, közös érdek legyen a jogkövető 

magatartás. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Örülök a tájékoztatóban olvasottaknak és az elhangzottaknak, különösen annak, hogy minden 

bűncselekmény felderítésre került, és az elkövetők megfelelő helyükön vannak, annak, hogy 

megoldódott a rendőrkapitányság létszámproblémája és a vámospércsi rendőrőrs problémája 

is megoldódott. Annak még azért sajnos érezzük hátrányát, hogy a körzeti megbízott hiánya 

nem oldódott meg, de bízunk benne, hogy ez is meg fog történni. 

 

Asztalos János rendőrkapitány: 

Igen, a kmb-s személyéről szándékosan nem beszéltem, mert változni fog a személye, de még 

nem született meg végleges döntés. Elképzeléseim vannak, de addig nem szeretnék róla 

beszélni, amíg nem döntök. Mindenesetre a döntésemet befolyásolja, hogy igyekszem olyan 

megoldást találni, amely lehetőség szerint hosszú időre szólhatna, ehhez szükséges egy 

koránál és képességeinél fogva megfelelő személy kiválasztása. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Bárkire is esik kapitány úr választása, ha kapitány úr bízik benne, mi a településen szintén 

bizalommal fogjuk fogadni és segíteni fogjuk munkáját. Még egyszer köszönöm kapitány úr 

munkáját és kérem kirendeltség-vezető urat, hogy ő is mondja el kiegészítését a 

tájékoztatójához kapcsolódóan. 

 

Szentesi Bálint kirendeltségvezető: 

Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen jelenlévőket, nehéz kapitány úr hozzászólása után 

kiegészíteni a határrendészeti kirendeltség beszámolóját, mert gyakorlatilag szinte 

ugyanazokat tudnám megismételni, amely gondolatok már elhangoztak. A kirendeltségre a 

migráns helyzet miatt kialakult többletteher, a határra levezényelt kollégák hiányának 

nehézséget a kapitánysággal együttműködve sikerült minimalizálni. Magán a határszakaszon 

szerencsére nem jellemző az illegális határátlépés, oly mértékben, mint a déli határszakaszon. 

Azonban 4 alkalommal is előfordult, hogy roma származású gombaszedőket véltek a lakosok 

migráns személyeknek és tettek bejelentést. A félreértések elkerülése érdekében amennyiben 

ismert a bejelentő személye és van elérhetősége, tájékoztatjuk lehetőség szerint az 

eredményről, a félrecsúszott információ áramlása miatt. 



Sajnos a kapitány úr által elmondottakat meg tudom erősíteni, ami az ittas vezetőket illeti, a 

határrendészeink is 40 fő ittas vezetőt fogtak már el ezidáig.  

Jelentősen nő a határforgalom, 2015-ben 140.000 fővel növekedett, 2016-ban eddig már 1 

milliós határfogalom bonyolódott az illetékességi területemen. Ennek az is az okozója, hogy 

sokan Berettyóújfalu és Csenger helyett Nyírábrányt választják a kevesebb várakozási idő 

reményében.  

Szintén szeretném megköszöni az önkormányzat segítségét és kiemelni a polgármester úr 

támogatását, segítségét. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az ittas vezetéssel mondott esetek számában a kerékpárosok is benne vannak, vagy csak a 

gépjárművezetők? 

 

Asztalos János rendőrkapitány: 

Ezekben a számokban csak a gépjárművezetők vannak benne, a kerékpárosok más 

kategóriában szerepelnek. 

 

Földháti István képviselő: 

Eddig mindig én voltam az, aki bírálta a rendőrség munkáját és kritikával illettem egy-egy 

beszámoló alkalmával. Most meghajlok mindkét egység tevékenysége előtt és megkövetem 

őket. Nagyon örülök, hogy ilyen jelentős változások történtek a közbiztonság területén. Ehhez 

biztosan több dologra is szükség volt: bizonyos személyi változásokra, a személyi állomány 

helyzetének javulására. Tavaly nagyon örültünk neki, hogy ígéretet kaptunk saját kmb-re, 

aztán mégsincs, de bízom benne, hogy ez is hamarosan megoldódik, ahogyan azt kapitány úr 

ígérte. Köszönjük a munkátokat amit a településen és a hozzátok tartozó területeken végeztek. 

 

Asztalos János rendőrkapitány: 

Köszönöm, hogy így látod, igyekszünk a munkánkat megelégedéssel végezni. Sajnos azonban 

mindig vannak új problémák, most a migráns helyzet a mi állományunkat is érinti, 2 hetente 8 

embert kell adni határmenti szolgálat teljesítésére. A kmb-sek ezért nem tudták funkciójukat 

betölteni. Az ideális az lenne, ha a körzeti megbízottak párban tudnák ellátni feladatukat. 

Attól, hogy nem volt átmenetileg kmb-se a településnek, volt olyan kolléga, akinek feladata 

volt a település figyelése és ügyeinek rendezése. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Én is csak elismerő, dicsérő szavakat tudok mondani az olvasottakhoz és a hallottakhoz. 

Nagyon fontos dolog, hogy különösen az idősek nyugalomban, biztonságban érzik magukat. 

Gratulálok a hármas összefogáshoz: rendőrség – határrendészet – polgármester, ilyen 

eredményeket csak ilyen összefogással lehet elérni. Lenne egy javaslatom is: a beszámolóból 

hiányolom a fülöpi iskolával történő kapcsolattartást, a más helyeken meghivatkozott rendőri 

jelenlétet. Szeretném még azt is megkérdezni, hogy a beszámolóban olvasott közlekedési 

tábornak a fülöpi gyerekek nem lehetnek-e részesei, ha lesz még ilyen lehetőség? Ezen túl 

gratulálok a végzett munkájukhoz, a továbbiakban is jó egészséget és kitartást kívánok. 

 

Popovics Ferencné intézményvezető: 

A javaslathoz hozzászólva, lehet, hogy most nem esett róla szó, de igen jó kapcsolat van az 

iskola és a rendőrség, illetve a határrendészet között. Volt is rá példa több alkalommal is, 

egyrészt amikor konkrét esetben volt szükség a rendőri jelenlétre, illetve amikor valamilyen 

alkalom volt bemutató vagy előadás tartására. Még egyszer köszönöm a tevékeny 

közreműködésüket. 



Szentesi Bálint kirendeltség-vezető: 

Továbbra is fontosnak tartjuk a jó kapcsolatot a tanintézményekkel és ebben is 

együttműködünk a rendőrkapitánysággal, hogy egyik vagy másik szervezet szükség és igény 

esetén ott tudjon lenni ahol ezt jelzik. 

Továbbá szeretném felajánlani az iskola számára, hogy tavasszal 20-25 fő gyereket szívesen 

fogadnánk egy repülőtéri látogatáson. 

 

Kozma Ferencné óvodavezető: 

Köszöntöm az ülésen jelen lévőket, és csak szeretném megerősíteni, hogy már az óvodának, 

az óvodás gyerekeknek is van kapcsolata a rendőrséggel, hogy megismerjék őket, jártunk a 

vámospércsi rendőrősön látogatóban. Köszönjük a lehetőséget. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Határrendészet munkájával kapcsolatban szeretném elismerésemet kifejezni, hogy az elvárt 

körültekintő eljárás mellett gyorsan és rugalmasan kezelik a határátléptetés feladatait. 

 

Asztalos János rendőrkapitány: 

A tábor kérdésre válaszolva mi is szeretnénk, ha minél több gyerek minél több településről 

részt vehetne ezeken a táborozási lehetőségeken, többek között Fülöp is szerepel a következő 

programban. Nagyon hasznosnak ítéljük meg az eredményességét tekintve, a személyes 

élmények és megtapasztalások sokkal maradandóbbak a gyerekek számára, mint az egyszerű 

száraz előadásokon hallottak. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a vezetők és az állomány munkáját és azt kívánja, hogy ettől rosszabb ne legyen 

az eredményességük, ha lehet még fokozni, akkor inkább csak jobb. Köszönöm a fülöpi 

esetek kapcsán biztosított gyors és azonnali reagálást. Mindezt az itt elhangzott 

eredményességet támasztja az is alá, hogy az emberek részéről sem lehet panaszt hallani a 

rendőri intézkedésekkel kapcsolatosan. Kérem aljegyző asszonyt, hogy a képviselő-testület 

határozatáról kapjon tájékoztatást a megyei rendőr-főkapitány úr és tartalmazza 

elismerésünket. 

 

Asztalos János rendőrkapitány: 

Köszönöm mindkét szervezet nevében, most olyan szerencsés időszakot élhetünk, hogy szinte 

minden helyről hasonló elismerésben van részünk. Ezt alátámasztja az is, hogy a beszámolók 

tartalma és az emberek közérzete összhangban van. Hiába tartalmazna a beszámoló 

eredményes munkára utalást, ha az emberek eközben elégedetlenek lennének, és nem éreznék 

magukat biztonságban. És még egy fontos dolog: a vezetés és az állomány kölcsönös bizalma 

egymás felé. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

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

alábbi határozatot hozta: 

 

84/2016. (X.28.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi Határrendészeti 

Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával kapcsolatban  végzett 

tevékenységéről  tájékoztatóját elfogadja. 



Külön megköszöni és elismerését fejezik ki Asztalos János rendőrkapitány 

úrnak és Szentesi Bálint kirendeltség-vezető úrnak a község közbiztonsági 

helyzetének javításáért tett eredményes munkájáért.. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa Hajdú-Bihar 

Megyei Rendőr-főkapitány urat. 

 

Felelős:   Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:  2016. november 15. 

 

 

3. A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás beszámolója 

az általa biztosított ellátásokról (családsegítés, gyermekjóléti 

szolgálat, támogató szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális 

étkeztetés) 
Előterjesztő: Intézményvezető 

 

 

(9.20 perckor Hutózki Imre képviselő megérkezik, jelenlévő képviselők száma: 6 fő) 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszöntöm az időközben megérkező Hutóczki Imre képviselő-társamat, Terdik János 

igazgató urat és Tapasztó János kanonok urat. Kérdezem igazgató urat, hogy az írásban 

megküldött beszámolót ki szeretné-e egészíteni szóban? 

 

Terdik János igazgató: 

Köszöntöm a jelenlévőket, megpróbáltam röviden tömören bemutatni az intézmény által 

nyújtott – Fülöpre is kiterjedő – szociális szolgáltatásait, felvázolni a már bekövetkezett 

változásokat. A jogszabályi háttér változása miatt ismét az intézmény életében változások 

következnek majd be, mert a társulás nem minden ellátás esetében lehet ellátó. Ezen 

ellátásokat Nyíradony önkormányzata fogja átvenni feladatátvállalási megállapodás alapján, 

ezeknek folyamatban van az előkészítése. Ez azt is fogja jelenteni, hogy az intézményből 19 

közalkalmazott foglalkoztatása át fog kerülni Nyíradony Város Önkormányzatához. Fülöpöt 

sajnos különösen hátrányosan érintették a változások, mert a családsegítésben eleve csökkent 

a létszám 8 órás foglalkoztatott helyett 4 órában, és még a 4 órában dolgozó családsegítő is 

felmondott, most pedig még mindig nincs a pályázatra megfelelő képesítéssel rendelkező 

jelentkező. Én szeretném a településen lévő dolgozóim munkáját kiemelni és elismerni, amit a 

fülöpi ellátottak érdekében tesznek. Ha van kérdés szívesen válaszolok. 

 

Földháti István képviselő: 

Megköszönted a dolgozóid munkáját, és nem kötekedni akarok, de azért érdemes lenne 

ellenőrizni, hogy vajon az ellátottak is elégedettek-e a kapott ellátással, mert néha hallunk 

olyan véleményeket, amelyek nem erről árulkodnak. 

 

Sándor László képviselő: 

Ez lehet, hogy úgy van ahogy mondod, hogy nem mindig elégedettek, de szerintem az 

ellátottak pedig gyakran olyan dolgot is kérnek a gondozóktól, ami nem is az ő feladatuk. 

 

Hutóczki Imre képviselő: 

Én is úgy gondolom, hogy a családsegítő szolgálat jelenlegi helyzete Fülöpön nem 

elfogadható. Lehet jobb lenne, ha az önkormányzat önmaga oldaná meg, és ha nincs olyan 



megfelelő végzettségű személy, de lenne aki rátermett és hajlandó tanulni vele meg lehetne 

oldani. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Nem az önkormányzaton múlik, a jogszabályi feltételek miatt az önkormányzat nem tudja 

önállóan megoldani. Terdik János igazgató úr tudom, hogy folyamatosan keresi a megoldást, 

hirdetve van az állás és előbb vagy utóbb csak lesz megfelelő jelentkező. Továbbá szeretném 

azt is kérni, hogy a közfoglalkoztatásban alkalmazottak esetében a lehetőségekhez mérten 

próbálja figyelembe venni az alkalmasságot is, mert fontos, hogy a gondozottakhoz 

lelkiismeretes emberek menjenek.  Én úgy gondolom, hogy az igazgató úr és a kollégái nagy 

részének munkája dicséretre méltó. Örülök annak az elképzelésnek, hogy ha sikerülne a 

családsegítői állást betölteni 4 órában, 4 órában pedig alkalmazná a központ, hiszen egy 4 

órás állás önmagában nem vonzó. 

 

Terdik János igazgató: 

A kérdésekre válaszolva: Az ellátottak felülvizsgálata ellátási szükségleteiket is felmérve 

megtörténtek. Minden ellátásban részesülőt egyenként felül kellett vizsgálni és meg kellett 

határozni, hogy milyen ellátásra jogosult és ezt velük is közölve lett. Az is igaz, hogy gyakran 

van téves elképzelésük, hogy a gondozóknak mindent meg kell csinálniuk, amit kitalálnak 

számukra. A családsegítő kérdését én is nagyon szeretném, ha minél hamarabb megoldódna, 

de sajnos eddig eredménytelen volt a pályázati kiírás, nem igazán vonzó a szociális szféra az 

alacsony bérezés miatt. 

 

Popovics Ferencné intézményvezető: 

Szeretném megköszönni igazgató úrnak, hogy az általuk benyújtásra kerülő EU-s pályázatban 

iskolánkra is gondolt bevonandó szervezetként. 

 

Kozma Ferencné óvodavezető: 

Ezt az óvoda számára is felajánlott lehetőséget én is szeretném megköszönni, bízva abban, 

hogy eredményes is lesz a pályázat. 

 

Terdik János igazgató: 

Igen, ebben a pályázatban Nyíradony a fő pályázó, de lehetőség van 2 település bevonására, 

és az egyik esetén mindenképpen Fülöpre gondoltam. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Köszönjük a szociális szolgáltató munkáját, én úgy hallom a faluban élőktől, hogy elégedettek 

az ellátásokkal, érzik annak szükségességét. Sajnos nagyon öregszik falu, egyre több az idős 

egyedül élő, akiknek nemcsak az ellátás, hanem a társaság is fontos. A hibák, ha vannak, 

akkor azok odafigyeléssel, összefogással biztosan kiküszöbölhetőek. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

A művelődési házban is érezzük a családsegítő hiányát, nagyon sokan keresik, akinek tudunk 

segítünk, de nem mindig elegendő. 

Tudom, hogy felsőfokú képesítéshez kötött, de nincs-e lehetőség középfokú helybeli lakossal 

megoldani a feladatot? 

 

Terdik János igazgató: 

Most már nem lehet a képesítési előírásoktól eltekintetni, az alkalmazási feltétel, működési 

engedély kerül veszélybe, még arra sincs lehetőség, hogy olyan embert vegyünk fel, aki 



esetleg már elkezdte tanulmányait. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az elhangzottak alapján és saját tapasztalatból is úgy tűnik, hogy a házi segítségnyújtás most 

egy kicsit gyengélkedik, ennek oka szerintem az is, hogy nincs konkurencia, kevés idő jut az 

ellenőrzésre. Érdemes lenne megvizsgálni azt is, hogy lenne-e lehetőség több házi gondozó 

foglalkoztatására. 

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

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6  igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

85/2016. (X.28.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás beszámolója az általa 

biztosított ellátásokról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

Külön megköszöni és elismerését fejezi ki Terdik János intézményvezetőnek 

a község lakossága ellátása biztosításának érdekében tett munkájáért. 

 

Felelős:   - 

Határidő:   - 
 

 

 

4. Tájékoztató a Fülöpi Általános Iskola 2015-2016. tanévben végzett 

munkájáról, a 2016-2017. tanévre meghatározott főbb feladatokról 
Előterjesztő: Intézményvezető 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti Molnár Katalint, az egyházmegye oktatási főigazgatóját, Popovics Ferencné 

igazgató asszonyt, és Tapasztó János kanonok atyát, az iskola lelki vezetőjét. Kérdezi, van-e 

kiegészíteni valójuk az írásos tájékoztatóhoz? 

 

Popovics Ferencné intézményvezető: 

Én is köszöntök mindenkit, igaz, hogy a beszámoló elsősorban a tavalyi tanévre terjed ki 

részletesen, de biztosan mindenki az elmúlt 1-2 hónap tapasztalataira kíváncsi leginkább. 

Köszönöm az atyának, főigazgató asszonynak, polgármester úrnak, aljegyző asszonynak, a 

Képviselő-testületnek az ebbe az ügybe fektetett munkáját. Amikor megtörtént a fenntartó 

váltás és az azt megelőző időszakban is tele voltam kérdőjellel, de azt látom, hogy a gyerekek 

nagyon ügyesen veszik az akadályokat. Nem is szerettünk volna gyors, erőltetett változásokat, 

az atyával mindig egyeztetünk, hogy mi kerüljön bevezetésre, megvalósításra. Úgy 

tapasztalom lényeges változás van a gyerekek templomba járását tekintve, sokkal többen 

mennek el vasárnaponként, mint korábban. Nagy élmény volt a 6-7-8. osztályos tanulóknak 

Nick Vujicic kivetítőn, közösen megnézett előadása. Úgy látom, hogy a tantestület tagjai is 

lelkesek az új feladatokat érintően. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Örülök a pozitív változásoknak, örülök, hogy ez az elhatározás eredményes lett és elindult egy 

szemléletváltozás az iskolában. Részletesen írtál a 2015-16-os tanévről, de akkor ezek szerint 

azért, mert erről kellett írni. Ha a gyerekek ilyen rugalmasan, ügyesen veszik az akadályokat, 



akkor nem lehet gond. 

 

Molnár Katalin főigazgató: 

Köszönöm a meghívást, köszöntöm a megjelenteket. Marikát, igazgató asszonyt már régről 

ismerem, úgy gondolom jó kezekben van nála az iskola. A beszámoló nagyon részletes, 

kiterjed minden fontos területre. Kiemelném, hogy elismerésre méltó, hogy minden gyereket 

felvettek középiskolába, az hogy mennyi versenyre eljutottak a tanulók. Örülök, hogy az 

együttműködésre való törekvés is látszik, szerintem minden rendben van, nem gyorsan és 

erőltetetten haladni, fokozatosság elvét kell követni. Az eredmények majd fognak jönni, ez 

biztosítottnak látszik a beszámoló tényadatai és a Marika személyéből fakadóan is. 

 

Kozma Ferencné óvodavezető: 

Én is sikereket kívánok ehhez az új fenntartásba kerülő intézménynek, és szeretném, ha az 

óvodával is megmaradna továbbra is a jó kapcsolat. 

 

Mikáczó László Ferenc: 

Nagyon örülök neki, hogy létrejött ez az egyházi fenntartása az iskolának, amely köszönhető a 

polgármester úrnak, az atyának és a képviselő-testületnek is. Szerettem volna, ha a 

kompetenciamérések eredményességéről is van néhány adat a beszámolóban. Szeretném 

továbbá az iskola figyelmébe ajánlani, hogy itt van a művelődési ház, a könyvtár szépen 

felújítva, gazdag könyvtartalommal, számítógépekkel. Csatlakoztunk a könyvtár mozi 

szolgáltatáshoz is, amely szintén sok olyan film van, kötelező olvasmányokból, természet 

filmek, életrajzi filmek, amelyek az iskolás gyerekek számára is érdekesek lehetnek. Író-

olvasó találkozások kerülnek megszervezésre, illetve tájékoztatásképpen mondom el, hogy 10 

év alatti gyerekek az internetet nem használhatják, a 10 év felettiek pedig szülői engedéllyel. 

Szeretném, ha az iskolások akár szervezett formában is élnének a lehetőségekkel. 

 

Popovics Ferencné intézményvezető: 

Tudunk a programokról, elsősorban a felsősök éltek is már a könyvtár mozi látogatásával, 

köszönjük az ingyenes program lehetőségeket. A kompetencia eredményekről az a 

véleményem, hogy nem teljesen mérvadó és irányadó, gyakran torz képet mutat, és téves 

következtetésekre utal. 

 

Molnár Katalin főigazgató: 

A mérések eredményét a fenntartó az év végi beszámolójában kötelező jelleggel kéri és 

elemzi annak eredményét. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Én azt szeretném kérni, hogy az iskola éljen a határrendészet által felajánlott lehetőségekkel. 

 

Popovics Ferencné intézményvezető: 

Mindenképpen örülünk miden lehetőségnek és élünk is vele. Külön örülök a közlekedési tábor 

lehetőségének, valamikor régen volt ennek hagyománya az iskolában, de most sajnos nincs. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Igen, régen volt az iskolában közlekedési referens, én is sokat foglalkoztam a gyerekekkel 

különféle szakkörök, vetélkedők keretében, most is hasznos lehetne, és segítenék is. 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

A segítség a gyerekek közlekedési ismereteinek bővítésére részünkről is megvolt. Férjem 



gépjárművezetést oktat, egy alkalommal tartott is a gyerekeknek koruknak megfelelő előadást 

és volt róla szó, hogy lesz folytatást, de az iskola nem igényelte ezt a segítséget. 

 

Földháti István képviselő: 

Főigazgató asszonytól szeretném kérdezni, hogy van-e lehetőség az iskolában a hátrányos 

helyzetű gyerekek számára biztosítani azt, hogy mosakodni, zuhanyozni tudjanak. Ennek 

ugye van részben anyagi vonzata és ember is szükséges hozzá. Ezek a gyerekek is jobban 

éreznék magukat és a többi gyerek sem zárkózna el tőlük, szerintem közös érdek lenne. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Szerintem rossz helyre lett címezve a kérdés, mert erre igazgató asszony a kompetens 

személy, hiszen az iskola önálló és az ő kezében van a lehetőség megteremtése. A problémát 

ott kell kezelni, ahol jelentkezik. Ha az iskolában van probléma a higiéniával, akkor ott vagy 

akarnak ezzel foglalkozni, vagy nem. Ez a gond eddig is létezett, az iskolában eddig is volt 

zuhanyzó, víz, az igazgató asszonynak kell eldönteni, hogy ezzel milyen módon akarnak 

kezdeni valamit. Ha hozzám került a szó, szeretnék néhány gondolatot megosztani a 

jelenlévőkkel. Én hiszem és vallom, hogy a polgármesteri és a képviselő-testületi ciklusunk 

alatt az iskolával elért fenntartóváltás a legnagyobb eredmény, ami a legtöbbet hozhatja az 

egész falu életében. Amikor szó volt a fenntartóváltás lehetőségéről támogatást találtam a 

képviselő-testületben és a szülők többségében. A célunk nemcsak egyszerűen az volt, hogy 

maradjon Fülöpön az iskola, hanem, hogy emeljük ki a többi iskola közül, legyen több, mint a 

környező iskolák. Az iskoláról készült beszámoló 2 részletben érkezett meg, az elsőben egy 

gondolat, egy szó erejéig nem került említésre sem, hogy itt történt egy fenntartóváltás, ezek 

szerint ez egy teljesen lényegtelen dolog az igazgató asszony számára. Szomorúnak tartom, 

hogy  amikor a szülők tájékoztatása történt, abból igazgató asszonynak csak az ragadt meg az 

emlékezetében, hogy a püspök atya a változások várható érezhetőségének  3 évet jelölt meg, 

és az már nem maradt emlékezetes, hogy mindez az itt lévőkön fog múlni: iskolavezetés, 

pedagógusok, gyerekek és szülők együttműködésén vagy együtt nem működésén. Többször 

hallottam már igazgató asszonytól, hogy Fülöpön nincs hagyománya a vallásosságnak, én ezt 

cáfolom, szerintem az emberek többsége igenis vallásos és ebből élni és táplálkozni kell. 

Örülök, hogy összefogást az igazgató asszony, de nekem a tettek nem mindig ezt mutatják: 

tudomásom szerint az SZMK tagok gyakorlatilag a tanévben még nem voltak megszólítva, 

DÖK napon ne legyen büfé, amit az szmk csinál, mert nem volt pedagógusnap. Mindez nem a 

sérelmeken történő túllépést, az új lapokkal indulást, az összefogást mutatja, azért szerintem 

sokkal többet is lehetne és kellene tenni. Nem érzem az önkormányzattal való összefogást 

sem, most abban merül ki, hogy ha vinni kell valahová a gyerekeket, vagy valamit meg kell 

csinálni az iskolában. Az iskola beszámolójában nem kapnak helyet a községi ünnepek egy 

része, nem történik egyeztetés. Elnézést ha megbántottam valakit, nem ez a célom, hanem az, 

hogy ez az új iskola jól működjön, beváltsa a reményeket. Ehhez az kell, hogy mindenki egyet 

akarjon fejben és szívben is. Én az önkormányzat részéről továbbra is felajánlok minden 

lehetséges segítséget.  

 

Földháti  István képviselő: 

Nagyon sok minden pozitív és negatív tapasztalat is elmondható az iskolával kapcsolatban, 

azonban úgy gondolom, hogy ennek a nyári fenntartóváltással kapcsolatos feladatok 

teljesítésében a két vezető munkája kiemelkedő, gyakorlatilag az egész nyarukat elvette, ezért 

köszönet jár nekik. 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Szeretnék néhány észrevételt tenni, elsősorban olyan szülőként, aki elhivatott volt ez iránt a 



változás iránt. Egyetértek azzal, és én is úgy gondolom, hogy ez a nyár nem volt szokványos 

az iskola két vezetője számára, mindkettő számára lelkiismeretes, átlagos munkavégzésen 

jócskán túlmutató feladatot jelentett. Nem egyszerű egy olyan intézményt elindítani, amiben 

eddig egyáltalán nem volt tapasztalat, de szerencsére sikerült. Van néhány olyan gondolat, 

amit szeretnék azért megosztani a jelenlévőkkel, különösen az iskola vezetőivel. Egyik ilyen 

gondolatom a rendezvényekkel kapcsolatos, ez korábbra visszatekintve is igaz némely 

esetben. Mivel kis falu vagyunk a jeles nemzeti ünnepeken az iskolás gyerekek adják a 

községi rendezvény ünnepi műsorát. Most a legutóbbi különösen elgondolkodtató, hogy egy 

60. évfordulós október 23-i ünnepség műsorának így kell-e megjelenni nyilvánosan? 

Szerintem, a községi szintű rendezvények kapcsán mindenképpen fontos lenne egyeztetni az 

önkormányzatnak és az iskolának. A következő, ami eszembe jutott, hogy a szülőket 

augusztus hónapig, amíg nem született döntés a fenntartóváltásról, több alkalommal 

megkerestük, néhányan már lehet zaklatásnak is vették. Aztán megtörtént a változás, eljött 

szeptember 1-je és gyakorlatilag a szeptemberi összevont és osztály szülői értekezlet 

kivételével más alkalommal nem voltak megszólítva. Azt valóban én is úgy látom, hogy ezt az 

egész változást talán a gyerekek kezelik a legrugalmasabban. A pedagógusoknál és a szülők 

egy részénél van némi gubanc. Úgy gondolom a tanítók, tanárok helyzeti előnyben vannak a 

szülőkkel szemben, ezért mindenképpen fontos lenne, hogy legyen alkalom a hivatalos 

fogadóórán kívüli lehetőségen túl keresni az alkalmat a találkozásra. A szülőkben is lassan 

biztosan fog tudatosulni, hogy valami más lett, ha ez lesz a saját tapasztalásuk. A nyírbátoriak 

látogatása abban erősített meg, hogy lehetőségek tára nyílik, csak élni kell vele, de csak akkor 

működik, ha a tanító is túllát a munkaköri leírásán és papírforma szerinti munkaidején. Mint 

ahogyan a képviselők, önkormányzati dolgozók is egy-egy rendezvény sikeréért, a falu 

fejlődéséért jócskán dolgoznak szabadidejükben is és nem sajnálják az áldozatot. Remélem, 

hogy az elmondottak segítenek az akadályok legyőzésében, és ahogy elhangzott fejben és 

szívben is megvan a „váltás”. 

 

Sándor László képviselő: 

Visszatérve egy kicsit a gyerekek fürdésének kérdéséhez, azért ezzel szerintem kicsit óvatosan 

kell bánni, hogy a gyerekek és a szülők mit szólnak hozzá, hogyan állnak a kérdéshez. 

 

Popovics Ferencné intézményvezető: 

Polgármester úrnak igaza van, és én is azt szeretném, ha kiemelkednénk a többi iskolától, de 

ez nem lesz könnyű, mert a mi iskolánkban nagyon sok a hátrányos helyzetű gyerek, akikkel 

nehezebb látványos eredményeket elérni. A szülőkkel sem egyszerű, valóban el kell ismerni, 

hogy van egy kis ellentét a szülők és pedagógusok, illetve a pedagógusok és az önkormányzat 

között. Maguk a pedagógusok sem vártak olyan nagyon vendéglátós pedagógusnapot, azt 

azonban nem gondolom, hogy még egy szál virágot sem érdemeltek meg. Úgy érezzük, hogy 

az önkormányzat pedig a szülőkkel van és nem a pedagógusokkal. Az ünnepségekkel 

kapcsolatban pedig őszintén szólva eszembe sem jutott, hogy egyeztetni kellett volna a 

munkaterv készítésekor. 

 

Molnár Katalin főigazgató: 

A fürdés kérdésében valóban nem én vagyok az illetékes, természetesen ha igazgató asszony 

is úgy ítéli meg, nincs akadálya. Az iskola valóban szerves része egy település életének, a „jó 

gyakorlatot” együtt kell megtanulni és kialakítani. Például saját munkámból kiindulva én 20 

évig voltam intézményvezető, de egy műsor sem kerülhetett még iskola elé sem úgy, hogy 

legalább egy héttel előtte ne néztem volna meg. Remélem kialakul a mindenki megelégedését 

szolgáló együttműködés. 

 



Tapasztó János kanonok atya: 

Köszönöm a főigazgató asszonynak, hogy megtisztelt jelenlétével bennünket. A munkatervet 

elég sietősen állítottuk össze, így valóban nem került sor arra, hogy egyeztessünk az 

ünnepekkel kapcsolatban. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6  igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

86/2016. (X.28.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Fülöpi Általános Iskola 2015-2016. tanévben végzett munkájáról, a 2016-

2017. tanévre meghatározott főbb feladatokról szóló tájékoztatóját 

elfogadja. 

 

Felelős:   - 

Határidő:   - 
 

 

 

5. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az írásban készült polgármesteri jelentést szeretném kiegészíteni, azzal, hogy november 1-jén 

a Ravatalozóban du. 14,30-kor lesz közös halottak napi megemlékezés a három egyházzal 

közösen. November 5-ére a képviselő-testület meghívást kapott Tóth Pista bácsiék 

gyémántlakodalmára. 11,30-kor lesz a római templomban mise, aztán pedig a művelődési 

házban lesz egy ebéd. Javaslom, hogy ha megtiszteltek azzal, hogy meghívtak bennünket, az 

önkormányzat szokásos köszöntő ajándékán kívül közösen is vegyünk valamit. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Szerintem is vegyünk közösen is ajándékot, ha már ilyen kedves meghívást kaptunk. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6  igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

87/2016. (X.28.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Felelős:     ----- 

Határidő:   ------   

 

 



6. KÜLÖNFÉLÉK 

 

a.) „Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak (EFOP-1.4.3-16)  

pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Lehetőség van Biztos Kezdet Gyerekház kialakításához és működtetéséhez pályázati forrás 

igénylésére, ebben a pályázatban a 0-3 éves korosztály a célcsoport szülővel együtt, 

meghatározott rendszerességgel történő tevékenységek támogathatóak.  2 szakaszos a 

pályázat: első szakasz a gyerekház elindítása akár ideiglenes helyen is, a második szakaszban 

kapcsolódó pályázatként az infrastrukturális háttere pályázatható a programoknak. A 

pályázható összeg 35-40 millió Ft 2 szakaszban 48 hónap projektidővel számolva. A 

támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, és a megvalósítás során előleg 

igényelhető. Ha támogatást kapnánk, lehetőség lesz 2 fő foglalkoztatására is. A rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek magas száma miatt nagyon jó esély 

van az eredményes pályázásra. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Ez nagyon jó lehetőségnek látszik, melyik ingatlanra lehetne tervezni? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az ideiglenes helyszínnek szerintem a művelődési ház megfelelő helyiséggel rendelkezik, a 

végleges helyszínnek még nincs konkrét elképzelés, ötletek vannak: volt rendőri szolgálati 

lakás, Tóth tanács bácsiék által korábban lakott szolgálati lakás. 

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

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6  igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

88/2016. (X.28.) KT. sz. határozat: 

Fülöp,  Község Önkormányzat képviselőtestületet úgy határoz, hogy 

pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Jó kis 

hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex 

gyermekprogramok” támogatása (EFOP-1.4.3-16) felhívása alapján a 

maximálisan igényelhető 40.000.000..-Ft erejéig. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítésével – támogatása 

elnyerése esetén – projektmenedzseri feladatok ellátásával kössön 

szerződést a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel 

(4024. Debrecen, Piac u. 54. sz. képviseli: Korbeák György ügyvezető). A 

szerződés díja maximum a pályázati felhívásban szereplő elszámolható 

költséggel azonos összegben állapítható meg. 

 

Felkéri  a Polgármestert, hogy a támogatási igényét a pályázati kiírás 

szerinti  határidőben és rendben nyújtsa be, illetve a megbízási szerződést 

kösse meg. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2016. november 25. , pályázati felhívás szerint  

 



 

b.) KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok pályázat benyújtását 

jóváhagyja 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az Önkormányzat számára lehetőség volt a KEHOP-5.4.1 konstrukcióban szemléletformálási 

programok megvalósítására, támogatás igénylésére. Be is nyújtottuk támogatás iránti 

igényünket 5 M Ft-os költségvetéssel, melyből 1 608 500 Ft eszközbeszerzés. A felhívás célja 

az energiatudatos gondolkodás előterjesztése, hogy a lakosság szélesebb körben 

megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív 

energiahasznosítási lehetőségeket.  

A támogatás mértéke min. 1, max. 5 millió Ft, 100%-os támogatási intenzitással, 

Önkormányzat esetében 100% előleg biztosításával. 

Fennmaradó rendezvények megvalósításának költsége, megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítése, a projekt menedzsment tevékenysége és a kötelező nyilvánosság költsége. Kérem 

a képviselő-testületet, hogy utólag hagyja jóvá a benyújtott pályázatot. 

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

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6  igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

89/2016. (X.28.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok pályázat benyújtását 

jóváhagyja, a pályázat sikeressége esetén annak megvalósítását vállalja. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testületet a projekt állásáról 

folyamatosan tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

c.) Tas Humánjóléti BT kérelme 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az előterjesztés részletesen tartalmazza a már korábbi ülésen elhangzottak alapján a kérelem 

tartalmát és az álláspontunkat: a háziorvos kérelmet nyújtott be a helyi adókról szóló 1990. 

évi C. törvény alapján a helyi iparűzési adó eltörlése iránt. A tájékoztatás alapján, az 

informális vélemény az volt többségében, hogy ne töröljük el a háziorvos helyi iparűzési 

adóját. A helyi adókról szóló törvénynek már egy elfogadott, 2016. január 1-jétől hatályos 

módosítása alapján az önkormányzat a rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó 

számára iparűzési adómentességet, adókedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak a 

vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 20 millió forintot. Az adómentességnek, 

adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie. 

Fentiek alapján a kérelem nem egyedi eljárás igényel döntést, hanem általános érvényű 

szabályozást igényelne, általánosságban a háziorvosi és védőnői tevékenységet végzők 

esetében. Községünkben csak a háziorvos vállalkozó, a védőnő nem, az ő kérelemmel érintett 

éves adóterhe kb. 300.000.-Ft 



Mivel az előző ülésen elhangzottak alapján az volt a vélemény, hogy ne tegyünk a 

vállalkozások között megkülönböztetést tevékenységük jellegére tekintettel, ezért nem 

javaslom a helyi rendelet módosítását. 

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

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6  igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

90/2016. (X.28.) KT. sz. határozat: 

Fülöp,  Község Önkormányzat képviselőtestületet úgy határoz, hogy  a helyi 

iparűzési adóról szóló 6/2016. (IV.29.) önkormányzati rendeletét nem 

módosítja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C §. (4) 

bekezdésében foglaltakra tekintettel. Ennek értelmében a Tas Humánjóléti 

Bt (4266 Fülöp, Arany J. u. 15. sz. Képviseli: Dr. Tas Attila háziorvos) 

iparűzési adó törlés iránti kérelmét elutasítja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy Dr. Tas Attila háziorvost értesítse a döntésről. 

 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2016. november 15.  

 

 

 

d.) Néri Szent Fülöp Általános Iskola dolgozóinak ebéd térítési díja 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az önkormányzat szeptember 1-jétől tovább biztosítja az iskolában az intézményi 

gyermekétkeztetést. Az önkormányzat dolgozóit eddig is megillette egy kedvezményes 

étkezés lehetősége, ezt javaslom kiterjeszteni az iskola dolgozóira is. 

 

Földháti István képviselő: 

Szerintem a gyerekek miatt is jó lenne, ha a pedagógusok egy része is ebédelne az iskolában 

és együtt étkeznének a gyerekekkel. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6  igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

91/2016. (X.28.) KT. sz.  határozat 

A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a 

Néri Szent Fülöp Általános Iskola dolgozói számára biztosítja a 31/2016. 

(III. 31.) KT. sz. határozatban megállapított kedvezményes munkahelyi 

étkezés díját (527.-Ft + áfa). 

A kedvezményes étkezés nyújtását a 76/2016. (IX.21.) KT. sz. határozatban 

2016. szeptember 1. napjától vállalt intézményi gyermekétkeztetés 

biztosítása alapozza meg. 

 



Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse az Intézmény vezetőjét a 

döntésről. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2016. november 15. 

 

 

e.) Ingatlan vásárlás – piac kérdése 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Még mindig nem oldódott meg a piac kérdése, több ingatlan szóba került, de sajnos 

mindegyik rendezetlen és hosszú időt venne igénybe a rendezésük. Most, amíg az ülés tartott, 

telefonon tájékoztatattak, hogy a Popovics család hajlandó lenne eladni az Arany J. u. 27. sz. 

alatti ingatlant, amely minden tekintetben szerencsés lenne piac szempontjából: központban 

van, önkormányzati ingatlanhoz kapcsolódik. 6920 m2 a területe, olyan 2 MFt irányárat 

határoztak meg, melyről lehet egyeztetni. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Igen nekem továbbra is az a véleményem, hogy a Deák F. utcára tervezni piacot nem 

szerencsés. Ez a most említett ingatlan mindenképpen jobban tűnik. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6  igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

92/2016.(X.28.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy 

kifejezi vásárlási szándékát a Fülöp, Arany J. u. 27. sz. alatt található 

ingatlan tárgyában. 

Felkéri a polgármestert az értékbecslés megrendelésére és az adás-vétel 

tárgyban a tulajdonosokkal történő egyeztetésre és az adás-vétel döntésre 

előterjesztésére. 

 

Határidő: 2016. november 10. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

Sándor László képviselő: 

Csak szeretném jelezni és felhívni a figyelmet rá, hogy a külterületi utak helyzete most 

néhány helyen nagyon rossz, ez részben időjárás miatt részben pedig a nagy járművek 

közlekedési miatt. Amennyire lehet, tartsuk már karban, hogy minden lakott rész 

megközelíthető legyen. 

 

Földháti István képviselő: 

Valójában azokkal kellene az utat megjavíttatni, akik azt tönkretették, a nagy faanyagot 

szállító gépek teljesen tönkreteszik a földutakat. Az erdőgazdálkodókat vagy aki a fát 

megvette azt kellene kötelezni a javításra. 



Én még szeretném jelezni, hogy az iskolával szembeni épület állapota nem megfelelő, a 

tulajdonosokat figyelmeztetni kellene, hogy bontsák le vagy kerítsék el. 

 

Tapasztó János kanonok atya: 

Szeretném megköszönni az önkormányzat segítségét, támogatását amelyet  a kápolna 

felújításhoz kapott az egyház.  

A halottak napi megemlékezésen 3 egyházi felekezet papjai veszünk részt és megegyeztünk, 

hogy váltva, minden évben más-más szertartás szerint végezzük. Most a görögkatolikus 

szertartás szerint fog történni a megemlékezés, aztán a következő évben római katolikus és a 

harmadik évben református szertartás szerint. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Mi is tapasztaljuk a földutak problémáját, igyekszünk is folyamatosan javítani, de most még 

az időjárás is ront a helyzeten. A gazdák nem kötelezhetőek, az önkormányzat az út 

tulajdonosa. 

Az iskolával szembeni épületnek a tulajdonosával majd beszélünk, hogy mi lehet a jó 

megoldás.  

Az atyának köszönöm a tájékoztatást. 

 

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

 
 

k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 


