
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2015. április 21-én  de 10,00 órakor 

megtartott rendkívüli nyílt  üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Földháti István   

Hutóczki Imre,  

Sándor László képviselők. 

Zajácz Andrea  jegyző  

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, tanácskozási joggal  

 

Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné,    

 

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

aljegyzőjét. 

 

Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés 

napirendjére.  

Meghívó szerinti  napirend:   
 

1.)  A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Zárt ülés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

 

1.) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Zárt ülés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

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.) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Zárt ülés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

 

 



Napirendek tárgyalása: 

 

1.)  A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

zárszámadása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló módosított  megállapodás szerint a 

székhely település (Nyírábrány) zárszámadásának elfogadása előtt a  hivatalra vonatkozó 

2014. évi gazdálkodásról szóló beszámolót Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-

testületének is el kell fogadnia határozati formában. 

2013. évben még a két település külön – külön kapta meg a hivatal működtetéshez szükséges 

normatívát, melyet Fülöp községnek át kellett utalnia Nyírábrány részére. 2014. évtől már a 

székhely település volt jogosult a normatíva igénybevételére, ezért láttuk szükségesnek a 

megállapodás módosítását, hogy a megállapodásban foglaltak szerint rülhessen felhasználásra 

az erre a célra kapott pénz. A  személyi juttatások felhasználása az a jegyző, aljegyző és 

pénzügyi vezető esetében lélekszám arányosan került elszámolásra, a többi köztisztviselő bére 

a feladat-ellátási hely szerinti önkormányzat terhére. A dologi kiadásokra szintén 

lélekszámarányos felhasználásra jogosult a két település. 

A beszámolóból látszik, hogy a közös hivatalt megillető normatíva fel lett használva, de az 

arányok nem voltak betartva, ezáltal 2013. és 2014. évet tekintve Fülöp településre 1.954.-EFt 

nem ide lett felhasználva, hanem Nyírábrány településen működő feladat-ellátási helyen. 

Előzetes egyeztetés alapján Nyírábrány Önkormányzata biztosítja, hogy ezt az összeget 2015. 

évben a KÖH költségvetés terhére Fülöpi Kirendeltségre felhasználhassa. 

 

Hutóczki Imre képviselő: 

A pénzt nem lehet átutalni az önkormányzatnak, akkor a közös hivatal túl lett finanszírozva? 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Nyírábrány ne utalhatja át Fülöp részére, mert ez az állami támogatás fel van használva, csak 

nem arányosan. És nincs túlfinanszírozva sem, egyszerűen a Fülöpi Kirendeltségre eső rész 

nem lett teljes mértékben oda felhasználva, nagyon sok alapvető dologi eszközben is 

hiányosságaink vannak, amelyre nem tudtuk, hogy lenne lehetőség beszerezni (fénymásoló, 

scannel, irodaszerek). 

 

Zajácz Andrea jegyző: 

Ez az összeg felhasználható a Fülöpi kirendeltségre, csak kérem, hogy előre kerüljön 

egyeztetésre, hogy teljesíthető legyen a kifizetés. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, egyhangúan 5  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

30/2015. (IV.21.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót elfogadja azzal, hogy az elszámolás szerint a közös hivatal 

Fülöpi Kirendeltségét megillető, de általa fel nem használt 1 954 e Ft 



központi, irányítószervi támogatást 2015. évben a Nyírábrányi Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetésének terhére felhasználja. 

 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

   Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

       

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A nyílt ülés bezárása előtt szeretnék néhány dologra felhívni a képviselő-társaim figyelmét. 

Először szeretném megköszönni a Gasztronómiai fesztiválon végzett munkáját minden 

képviselő-társamnak, hiszen úgy gondolom jól sikerült rendezvényt tudhatunk a hátunk 

mögött, de ez csak úgy volt lehetséges, ha mindenki lelkiismeretesen odatette magát a rábízott 

feladat elvégzésére. Szerintem egy kicsit kevesebben voltak mint tavaly, ennek még most nem 

tudom az okát, de lehet érdemes rá odafigyelni. 

Néhány dátum, amelyek közelednek és további tennivalót jelentenek a Képviselő-testületnek: 

- április 23. 18,00 közmeghallgatás 

- május 1.  Fülöpi Napi zarándoklat Máriapócsra 

- május 2. 15,00  Községi anyák napja 

- május 16. Idősek estje 

Kérek mindenkit, hogy a korábbi évekhez hasonlóan vegyetek részt a programokon, és 

alkalmanként egyeztetjük a tennivalókat is. 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

Hutóczki Péter                    Zajácz Andrea               Kissné Terdik Erzsébet 

polgármester                        jegyző                                  aljegyző 

 

 

 
 

 

 


