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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2016. március 24-én de. 8.00 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 határidők szűkössége miatt indokolt volt, 

mert a pályázat benyújtásának határideje 2016. március 29. 

Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.  
 

Meghívó szerinti napirend (telefonon ismertetve):         
 

1.) „Civilház pályázat” benyújtása (VP-6-7.4.1.1-16) 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
 

Javasolt napirend: 

1.) „Civilház pályázat” benyújtása (VP-6-7.4.1.1-16) 

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.) „Civilház pályázat” benyújtása (VP-6-7.4.1.1-16) 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
 

Napirendek tárgyalása: 
 

1.)  „Civilház pályázat” benyújtása (VP-6-7.4.1.1-16) 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megjelent a "VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója..." 

című pályázati kiírás, közösségi funkciójú épületeket lehet energetikai szempontból 

korszerűsíteni, településképet meghatározó épületeket lehet külsőleg felújítani és 1000 fő 



alatti településeken lehet közösségi házat kialakítani. Az  önkormányzat pályázhat, az 

igényelhető támogatási összeg maximum 50 millió forint, a támogatási intenzitás 95 %-os, a 

járási fejlettségi besorolás alapján. A pályázatok 2016. március 29-től adhatóak be. 

Az önkormányzat a 2. célterület - településképet meghatározó épületek külső felújítására tudja 

benyújtani, ebben a pályázatban a volt rendőrségi szolgálati lakás és környezetének felújítását 

lehetne megvalósítani. 

Én nagyon szerettem volna, hogy ha ebben a pályázatban benyújtotta volna a görög katolikus 

egyház is az igényt, mert a fűtés és a külső hiányzó felújítások is megvalósíthatóak lettek 

volna. A Tisztelendő Úr elmondása szerint csak a püspökségen keresztül tudnának pályázni, 

az pedig elég körülményes és az idő rövidsége miatt sajnos már nem lehetséges. A pályázatot 

az önkormányzatok által létrehozott Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. 

készíti, akik sajnos még a forintra pontos összeget nem tudták rendelkezésünkre bocsájtani. 

Volt kint a helyszínen a tervező, de még nem készítette el a végleges kalkulációt, ezért kérem, 

hogy döntsünk a benyújtásáról a maximális összegig, és amint meglesznek a pontos számok, 

tájékoztatom a Képviselő-testületet. 

 

Hutóczki Imre képviselő: 

Legalább az az épület is rendezett lesz, mert most eléggé elhanyagolt állapotú. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. 

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

szavazatával, 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

                                                                                                                                                                                                                                             

28/2016. (III.24.) KT. sz.  határozata 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

pályázatot kíván benyújtani a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú Településképet 

meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás 2. 

célterületére.  

A beruházás keretében a „CIVILHÁZ külső felújítását és energetikai 

korszerűsítését” kívánja megvalósítani a  Fülöp, Arany János utca. 30.sz. 

alatt lévő, fülöpi 122 hrsz-ú  ingatlanon. 

A beruházás teljes költsége: 52 631 579 Ft, melyből 50 000 000 Ft a 

támogatás összege (95%). Fülöp Község Önkormányzata a beruházáshoz 

5% önerőt, azaz 2 631 579 Ft-ot biztosít.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: pályázati kiírás 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. 


