
  

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
10 015- 4/2016./F 

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2016.  február 15-én   de. 8,00 órakor 

TARTOTT   SOROS NYÍLT  ÜLÉSÉRŐL 
 

Hozott  rendeletek:     

1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről 

2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról és 

környezetvédelmi alapról 

 

Hozott határozatok:     - 
11/2016 (II.15.) KT. sz. határozat:  Polgármesteri jelentés és lejárt határidejű 

határozatokról szóló jelentés elfogadása 

12/2016 (II.15.)  KT. sz.  határozat: Az önkormányzat 2016. évi adóságot 

keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségről 

13/2016 (II.15. KT. sz. határozat:  Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 

14/2016 (II.15.)  KT. sz. határozat: Fülöpi Óvoda beiratkozás rendje és zárva 

tartása 

15/2016. (II.15.) KT. sz. határozat:  a Fülöpi Óvoda munkaterve 

16/2016. (II.15.) KT. sz. határozat:  a Művelődési Ház (IKSZT) 2015. évi 

beszámolója és a 2016. évi programterv elfogadása 

17/2016. (II.15.) KT. sz. határozat: A Helyi Építési Szabályzat, Településszerkezeti 

Terv és Szabályozási Terv felülvizsgálatáról döntés 

18/2016. (II.15.) KT. sz. határozat: a polgármester 2016. évi szabadság ütemterve 

19/2016. (II.15.) KT. sz. határozat: belső ellenőr megbízása 

20/2016. (II.15.) KT. sz. határozat: Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi költségvetése 

21/2016. (II.15.) KT. sz. határozat: HBM-i Mozgáskorlátozottak Egyesületének 

kérelme 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Községi Önkormányzat 

Művelődési Házában 2016. február 15-én de. 8,00 órakor megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Bugyáné Szász Erzsébet 

Földháti István 

Furó Tiborné 

Sándor László képviselők. 

Dr. Csősz Péter jegyző 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző,  

Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló 

Czigle Attila bizottsági tag 

Kis Lászlóné költségvetési főmunkatárs 

Szabó Gyuláné költségvetési főmunkatárs 

Jekk Gergő közművelődési előadó 

 

Igazoltan távol: Hutóczki Imre 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, polgármester asszonyt, óvoda 

vezető asszonyt, az önkormányzat jegyzőjét és aljegyzőjét, külsős bizottsági tagot. Javaslatot 

tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére, javasolja a 9. napirend levételét, mert folyamatban 

van az ellenőrzés és várjuk meg a lezáró döntést. 
 

Meghívó szerinti napirend:        
1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 

bemutatása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Az óvoda 2016. évi zárva tartásáról és az óvodai beiratkozás rendjéről, 

munkatervéről tárgyában 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Tájékoztató a  2015. évi közművelődési tevékenységről és a 2016. évi 

közművelődési terv megtárgyalása.  

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. Talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 

1/2014.(III.04.) KT. sz. rendelet módosítása 

Előerjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. Temető fenntartásának, üzemeltetésének ellenőrzése 



  

 

 

 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. A település rendezési tervének, helyi építési szabályzatának felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. Polgármester 2016. évi szabadságterv jóváhagyása 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

12. Az önkormányzat 2016. évi belsőellenőrzési feladatának ellátására megbízás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

13. KÜLÖNFÉLÉK 

 

Javasolt napirend: 

1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 

bemutatása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Az óvoda 2016. évi zárva tartásáról és az óvodai beiratkozás rendjéről, 

munkatervéről tárgyában 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Tájékoztató a  2015. évi közművelődési tevékenységről és a 2016. évi 

közművelődési terv megtárgyalása.  

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. Talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 

1/2014.(III.04.) KT. sz. rendelet módosítása 

Előerjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. A település rendezési tervének, helyi építési szabályzatának felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. Polgármester 2016. évi szabadságterv jóváhagyása 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

11. Az önkormányzat 2016. évi belsőellenőrzési feladatának ellátására megbízás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

12. KÜLÖNFÉLÉK 

 

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. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 

bemutatása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



  

 

 

 

4. Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Az óvoda 2016. évi zárva tartásáról és az óvodai beiratkozás rendjéről, 

munkatervéről tárgyában 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Tájékoztató a  2015. évi közművelődési tevékenységről és a 2016. évi 

közművelődési terv megtárgyalása.  

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. Talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 

1/2014.(III.04.) KT. sz. rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. A település rendezési tervének, helyi építési szabályzatának felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. Polgármester 2016. évi szabadságterv jóváhagyása 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

11. Az önkormányzat 2016. évi belsőellenőrzési feladatának ellátására megbízás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

12. KÜLÖNFÉLÉK 

 

 

Napirendek tárgyalása: 
 

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

 Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az írásban elkészült polgármesteri jelentést a következőkkel egészítem ki: 

- A DHK Kft-től 110 db 60 literes kukát rendeltünk, várhatóan ennyi lehet kb. az igény 

majd. A 80 literessel kapcsolatban a későbbi napirendként szereplő hulladékrendelet 

módosítása kapcsán javasolnám olyan „szűrő” beépítését, amellyel a 80 literes edény 

választásának lehetőségét szabályoznánk, hogy például csak 2-3 fős háztartások esetén 

legyen lehetőség. 

- Napirendben fogjuk tárgyalni a rendezési terv és HÉSZ felülvizsgálatot, amelyet 

előzetes tájékozódás alapján kb. 4,5 MFt + áfa tervezői díj, főépítész megbízási díja, 

illetve digitális térkép 1.5 MFt. Mindezek csak tájékoztató jellegű díjak, hasonló 

méretű települések példájából. 

- Járt a településünkön a Magyar Honvédség delegációja, hogy amennyiben kerítés 

építésre kerül sor, akkor a településen alkalmas lenne-e a lezárt iskola épületszárny a 

katonák elszállásolására. 

 

8.30 perckor HUTÓCZKI IMRE képviselő megérkezik az ülésre és bekapcsolódik a munkába. 

 

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés szintén kiküldésre került. Amennyiben nincs 

kérdés, kérem szavazzon a testület. 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 



  

 

 

 

 

11/2016. (II. 15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Felelős:     ----- 

Határidő:   ------   

 

 

2.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettség bemutatása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A költségvetés tárgyalását, a költségvetési rendelet elfogadását meg kell előznie e napirend 

tárgyalásának és a határozati javaslat elfogadásának. Az előterjesztése írásban kiküldésre 

került, van-e kérdés, kiegészítés? 

 

Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló: 

Az Áht. és Gst. alapján jogszabályból fakadó kötelezettség, itt kellene meghatározni, ha 

kormány jóváhagyáshoz kötött hitelügyletet tervezne az önkormányzat, illetve az összeghatárt 

ameddig terjedhet egy esetleges adóságot keletkeztető ügylet. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megállapítom, hogy további hozzászólás, kérdés nincs, kérem a Képviselő-testületet 

szavazzon az előterjesztésről. 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2016. (II. 15.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a 

2016. évi költségvetési évet követő 3 év várható saját bevételeinek összegét, 

valamint Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a 2016. költségvetési évet követő három évre várható 

összegét a határozat mellékletét képező tartalommal állapítja meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

3.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 



  

 

 

 

Az előterjesztés megküldésre került, kérem a könyvvizsgálót és a pénzügyes kollégákat, hogy 

tegyék meg kiegészítésüket, észrevételeiket, amennyiben van, illetve a képviselőket kérem 

tegyék fel kérdéseiket. 

A költségvetés tervezésekor a szükséges dologi kiadások, várható fejlesztések, személyi 

kiadások kerültek számba vételre. A törvény alapján kötelező juttatások folyamatos 

felhasználással, az eseti juttatások pedig tartalék előirányzatba helyezve, és csak akkor 

felhasználva, ha a biztonságos működést és fejlesztéseket nem veszélyezteti.  A működés, a 

beruházások és fejlesztések területén jelentkező hiányt a tartalékból tudjuk fedezni. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Nem vagyunk pénzügyi szakemberek, a kiküldött anyag részletes, de számomra nem minden 

esetben közérthető. Az alapvető egyezőségek, egyensúly látható, és ami nagyon fontos, hogy 

a könyvvizsgálói vélemény is azt támasztja alá, hogy elfogadhatja a képviselő-testület, mert 

megalapozott. 

 

Földháti István képviselő: 

Az előterjesztésben és a véleményben is az szerepel, hogy a hiányt a tartalékból fedezi az 

önkormányzat. Szeretném tudni mennyi a tartalék. 

 

Szabó Gyuláné költségvetési munkatárs: 

Az önkormányzat 2015. évi beszámolója még nem készült el, az előzetes számítások alapján 

71 M Ft körüli a maradvány összeg, amelyből 50 M Ft a szabadon rendelkezhető, a többi 

felhasználási kötöttséggel bír. 

 

Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló: 

Nyugodt szívvel adtam véleményt az elfogadásra, olyan költségvetés, amely tartalmaz 

fejlesztéseket, igen pozitív és progresszív teljesítményre utal, különösen figyelembe véve a 

település nagyságát és lehetőségeit, melyek szinte maximálisan kihasználásra lettek tervezve. 

 

Kozma Ferencné óvodavezető: 

Nagyon köszönöm, hogy az óvoda költségvetésének tervezésekor teljesen figyelembe lettek 

véve az igényeink, mindenre tervezhettünk, amire szükségesnek ítéltük meg, vagy jogszabály 

szerint kötelező. Köszönöm, hogy folyamatosan részt vehettem a munkában és számomra 

érthető, átlátható módon kaptam tájékoztatást. Nagyon örülünk az új kerítésnek, annyi lenne a 

kérésünk, hogy a sövénycsonkok veszélyesek, fontos lenne lentebb levágni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az idei költségvetés az előző évekhez képest könnyebben volt tervezhető, számunkra 

összességében nem hátrányosabb az új feladatfinanszírozás rendszere. Tanulva a korábbi 

tapasztalatokból takarékosan kell gazdálkodni, azonban a tervezett kiadásokat 

egyenletesebben kell teljesíteni, felhasználni, nem szabad az év végére zsúfolódnia túl sok 

mindennek. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Nagyon örülök, hogy elértük, hogy könnyebb volt az idén költségvetést tervezni és, hogy 

azért nem rugaszkodtunk el a valóságtól és alaposan, gondosan odafigyelve lettek tervezve a 

várható kiadások. Továbbra is fontos a pályázatok mimnél teljesebb kihasználása, hogy a 

tartalék megmaradhasson. 



  

 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Igen nagyon fontosak a pályázati lehetőségek kihasználása, sajnos az utak javítása területén 

nem várható pályázati forrás, azt nagy valószínűséggel saját erőből kell megoldani. 

 

Hutóczki Imre képviselő: 

Nagyon fontosak pedig az utak javítása, főleg a külterületen. Szem előtt kellene tartani az ún. 

Jurina útját, amely ki a tanyavilághoz vezet, és bizonyos időszakokban szinte teljesen 

járhatatlan. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Igen gondos, megfontolt, alapos költségvetés készült erre az évre, jók a tervek, azt jelzi, hogy 

jó a vezetés és jól együtt dolgoznak és gondolkodnak a munkatársaikkal. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Nem minket „vezetőket” illet a dicséret és az előterjesztés szerinti eredmény, hanem akikkel 

együtt sikerült elérni, ez minden dolgozót, beleértve a közfoglalkoztatottakat is jelenti. A 

Képviselő-testület részéről jó irányvonalakat kapunk és szükség esetén egyben fék is, melyre 

szintén szükség van. Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem szavazzatok a rendelet-

tervezetről. A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő 

képviselő szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

1/2016.  (II.15.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

A rendelet Fülöp Község Önkormányzat valamint az általa irányított Fülöpi Óvoda 2016. évi 

költségvetését tartalmazza.  

      

Az önkormányzat és az óvoda összevont bevételei és kiadásai 

 

2. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetését: 

291.192 ezer forint Költségvetési bevétellel 

337.367 ezer forint Költségvetési kiadással 

 -46.175 ezer forint 

 

Költségvetési egyenleggel, 

hiánnyal,     

 

                                              50.375 ezer forint finanszírozási bevétellel, 

            4.200 ezer forint finanszírozási kiadással 

összesen 341.567 ezer forint bevételi, kiadási főösszeggel állapítja meg. 



  

 

 

 

   

(2) A költségvetési hiány összegéből 22.579 ezer forint a működési, 23.596 ezer forint a 

felhalmozási hiány. 

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási hiányt belső forrásból kívánja 

finanszírozni, amelynek érdekében e célra 46.175 ezer forint előző évi maradvány 

igénybevételét rendeli el. 

(4) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a finanszírozási kiadások 4.200 ezer forint 

összegét, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 

tartalmazza, a finanszírozási bevételek között megjelenő előző évi maradvány 

igénybevétele finanszírozza. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a finanszírozási 

bevételekben összesen 50.375 ezer forint költségvetési maradvány igénybevétel 

szerepel. 

 

3. § 

 

(1) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt 

előirányzatonként a rendelet 1. a) számú melléklete alapján hagyja jóvá.  

(2) A bevételek összegéből 291.192 ezer forint a működési költségvetési bevételek, és 

0 forint a felhalmozási költségvetési bevételek összege. 

(3) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadásokat kiemelt 

előirányzatonként a rendelet 1.b) számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

(4) A kiadások összegéből 313.771 ezer forint a működési költségvetési kiadások, és 

23.596 ezer forint a felhalmozási költségvetési kiadások összege. 

(5) Az önkormányzat és intézménye összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1.c) 

számú melléklete tartalmazza. 

 

Az Önkormányzat költségvetése  

 

4. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők 

szerint állapítja meg: 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését a rendelet 2. számú mellékletei 

szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 2/a. számú melléklet, a 

kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 2/b. számú melléklet, a bevételek és kiadások 

költségvetési mérlegét a 2/c. számú melléklet tartalmazza. 

(2) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait beruházásonként és felújításonként 

a rendelet 2/d. számú melléklete tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti 

saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi 

fizetési kötelezettség megállapításához a 2/e. számú melléklet tartalmazza.  

(4) A Képviselő-testület a Gst. 3.§ (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet 2016. évben 

nem tervez, és megállapítja, hogy Fülöp Község Önkormányzatának ilyen ügyletből 

fennálló kötelezettsége nincs.      

(5) A Képviselő-testület EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programokat, projekteket nem tervez. 

(6) A Képviselő-testület 11.009 ezer forint összegben céltartalékot állapít meg az alábbi 

célokra: 

a.) dolgozók jutalmazására 1.977 ezer forintot, amely a munkáltató által 

fizetendő járulékokat is tartalmazza, 



  

 

 

 

b.) 7.632 ezer forint összeget az önkormányzat részére a 

szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan 2015. évben fizetett garancia, 

visszafizetésére, 

c.) 1.400 ezer forint a TRV Zrt. által fizetendő bérleti díj Vízgazdálkodási 

alapba történő elkülönítésére. 

 

A Fülöpi Óvoda költségvetése 

 

5. § 

 

 A Képviselő-testület a Fülöpi Óvoda költségvetését a rendelet 3. számú mellékletei szerint 

hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 3/a. számú melléklet, a kiadásokat 

kiemelt előirányzatonként a 3/b. számú melléklet, a bevételek és kiadások költségvetési 

mérlegét a 3/c. számú melléklet tartalmazza. 

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

6. § 

 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a jogszabályokban, 

és az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell 

működni és gazdálkodni.  

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor hajtható végre, ha 

finanszírozásukra a fedezet rendelkezésre áll.  

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 

polgármester gondoskodik,  képviselő-testületi döntés alapján. 

(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják 

fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többlet költségvetési bevételüket, az 

éves költségvetésben meghatározott célokra. 

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-

testület gyakorolja. 

(7) A Képviselő-testület a közalkalmazottak számára havi 8 ezer forint kedvezményes 

Erzsébet utalványt, és havi 1 ezer forint bankszámla költség hozzájárulást biztosít. 

(8) Az Ávr. 51.§ (1) bekezdésében nevesített rovatok terhére 129 ezer forint erejéig 

vállalható kötelezettség. 

(9) A céltartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület gyakorolja. 

 

7. § 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az 

elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése 

körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedéseket is hozhat, amelyről a képviselő-

testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester az 

előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését 

felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 



  

 

 

 

Az előirányzatok módosítása 

 

8. § 

 

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a 

kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig - mely 

esetenként az 500.000.- Ft összeghatárt nem haladhatja – meg a polgármesterre 

átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosítás jogát fenntartja magának.  
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester az első negyedév 

kivételével negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg 

javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 

31-ig gyakorolható. 

A gazdálkodás szabályai 

 

9. § 

 

(1) A Fülöpi Óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz 

kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások előirányzataival 

rendelkezik. 

(2) A Fülöpi Óvoda feladatai ellátásáról úgy köteles gondoskodni, hogy a biztosítsa a 

költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabad 

pénzeszközöket pénzintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételek 

mellett lekösse. 

(4) A civil szervezetek és egyházak támogatására 2.910 ezer forint összeget állapít meg a 

Képviselő-testület a rendelet 2/f. számú melléklete szerint. 

 

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

10. § 

 

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 

valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat 

esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

 

Záró és vegyes rendelkezések 

 

11. § 

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. 

január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

Hutóczki Péter sk.                           Dr. Csősz Péter sk. 

       polgármester                jegyző 

 

A rendelet kihirdetve.       Dr. Csősz Péter sk. 

Fülöp, 2016. február 15.                                                                              jegyző                              

                                        

Megj.: A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 



  

 

 

 

 

4.)  Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A közbeszerzési terv elkészítése törvényből fakadó kötelezettség, jelenleg nem tudjuk 

tartalommal megtölteni, mert egyetlen fejlesztés, beruházás sem tart ebben a stádiumban. 

Amennyiben szükségessé válik mindenképpen módosítani kell, ha nincs hozzászólás, kérem 

szavazzatok. 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

                                                                                                                                                                                                                                             

13/2016. (II. 15.) KT. sz.  határozata 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

Fülöp Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét az 1. 

sz. melléklet szerint. Felkéri a Polgármestert, hogy öt munkanapon 

belül intézkedjen a terv megjelentetéséről a község honlapján. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

Megjegyzés: a határozat mellékelte a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

 

5.) Az óvoda 2016. évi zárva tartásáról és az óvodai beiratkozás 

rendjéről, munkatervéről tárgyában 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 
Hutóczki Péter polgármester: 

Visszatérő feladat az óvoda zárva tartásának meghatározása, óvodavezető asszony szeretné-e 

kiegészíteni az előterjesztést? 

 

Kozma Ferencné óvodavezető: 

A munkatervhez tennék annyi kiegészítést, hogy a benne szereplő január 19-i nevelésmentes 

nap helyett a február 26-a fog szerepelni. Március 1-jétől megoldódik szerencsére az óvónői 

probléma, ami már nagyon égető volt. A segítőre továbbra is szükségünk lenne. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ha nincs hozzászólás, kérem szavazzatok. 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

                                                                                                                                                                                                                                             

14/2016. (II. 15.) KT. sz.  határozata 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

 

1.) Az óvoda nyári zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg: 

Óvodai nevelés   2016. július 1. – 2016. július 31 



  

 

 

 

 

Fenti időpontban kerülnek elvégzésre a nyári karbantartások, takarítások, valamint 

a dolgozók szabadság kiadása. 

 

2.) Az óvodába történő beiratkozás rendjét a következőkben állapítja meg: 

 

  2016. május 2 – 2016. május 6 

 

Felelős: Kozma Ferencné intézményvezető 

Határidő: folyamatos 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

                                                                                                                                                                                                                                             

15/2016. (II. 15.) KT. sz.  határozata 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye szerint a  

Fülöpi Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkaterve a vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak megfelel, elfogadásra javasolja. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

   Kozma Ferencné óvodavezető 

 

 

6.)  Tájékoztató a 2015. évi közművelődési tevékenységről és a 2016. 

évi közművelődési terv megtárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti napirend tárgyalásánál megjelent Jekk Gergő közművelődési előadót, kéri mondja el 

kiegészítését amennyiben van. 

 

Jekk Gergő közművelődési előadó: 

Először is szeretném megköszönni Polgármester úrnak, Aljegyző asszonynak, a Képviselő-

testületnek az elmúlt évben végzett munkámhoz nyújtott támogató segítségüket és bizalmukat. 

Igyekszem ebben az évben még nagyobb lelkesedéssel végezni a feladataimat. Tavalyi évben 

az IKSZT program működtetésében minden kötelezettséget teljesítettünk, minden feltöltött 

beszámoló elfogadásra került. 3 új klubbal bővült a művelődési ház: film klub, póker klub és 

létrejött az Értéktár Bizottság, az Értékőrzők Köre. Bővültek a programok is: 1 hetes 

kézműves tábor Somogyi László tanár úr közreműködésével, Mikulásnap a Művelődési 

Házban. Még egyszer köszönöm a segítséget és kérem, mondják el véleményüket, 

javaslataikat. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

A programtervben láttam a nyugdíjas pedagógusok találkozójához van egy jól használható 

névsorom elérhetőségekkel korábbról. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Már több alkalommal szóba került a Fülöpről elszármazottak találkozója. Mivel ez év jelentős 

Fülöp életében, 70 éve önálló település, az évforduló aktuálissá tenné a találkozó 

megszervezését, amely azonban alapos előkészületet és szervezést igényel és több ember 



  

 

 

 

munkájára szükség van hozzá. Ha a Képviselő-testület a megszervezése mellett határoz, úgy 

javaslom egy ad-hoc bizottság létrehozását a találkozó lebonyolítására, annak 

megszervezésére. 

 

Hutóczki Imre képviselő: 

Hiányolom a beszámolóból és az ez évi tervből, hogy az ultimo klub nem szerepel benne. 

 

Jekk Gergő közművelődési előadó: 

Szerepel, az állandó rendszeres programok között. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Örülök a gazdag programtervnek. A kerékpártúrát érintően javaslatom lenne a nyári egy 

alkalom helyett egy tavaszi és egy őszi túra szervezése. Illetve javasolnám még, hogy meg 

lehetne szervezni a házhoz menő mikulást. 

 

Földháti István képviselő: 

Én egy kicsit kritikusabb vagyok, de valóban el kell ismerni, hogy sok fejlődés van a 

művelődési ház életében, Gergő szívvel-lélekkel csinálja. Továbbra is az a véleményem, mint 

korábban, hogy még több közösségépítő tevékenységre lenne szükség. Be kellene csalogatni a 

fiatalokat a művelődési házba a kocsma helyett. A programokat még jobban kellene 

kommunikálni, az információ áramlás még néha akadozik, szükség lenne egy információs 

táblára a művelődési házban. 

Visszatérve a kerékpártúra szervezésére, szerintem inkább kevesebb program legyen, de az jól 

szervezett és ne aprózzuk szét. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Munkám során megfigyeltem többször az embereket, hogy az információs falon lévő dolgokat 

gyakorlatilag senki nem figyeli meg, nem olvassa el. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Lehet előfordul az információ hiány, de sajnos sok esetben az érdeklődés hiánya, az 

érdektelenség is nagy. A költészet napján például időben elkezdte Gergő a szervezését egy 

térségi komplett programnak és az általános iskolák – még a helyi is – teljesen elutasítóak 

voltak a kezdeményezéssel. Az információ eljuttatásában is folyamatosan igyekszünk elérni a 

lakosságot: facebook, illetve minden fontos eseményről minden háztartásban szórólap 

formájában eljuttatjuk a híreket. A fiatalokat nagyon nehéz egy helyre terelni, hiszen 

nincsenek túl sokan és még annak a kevésnek is nagyon szerteágazóak az igényeik. 

Volt már korábban egy programterv, amelyet nagy elégedettséggel javasoltál elfogadásra, 

azonban nagyon hiányosan teljesült. Ez a jelenlegi beszámoló egy gazdag, tartalmas előző 

évről és egy hasonló tervről szól, reméljük ez is meg fog valósulni, persze ehhez Gergőn kívül 

még sok ember munkája és részvétele szükséges. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Én egyetértek polgármester úrral, szerintem is elégedettek lehetünk a programtervvel, újra 

elkezdett élni a művelődési ház. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Mint könyvtáros látom a napi erőfeszítéseket a programok sikerességéért. A könyvtárban is 

vannak újdonságok, beindult a könyvtár mozi, illetve Gergőék már korábban elindítottak egy 

közös filmnézést, a filmklubot. 



  

 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Erre az évre is beadtuk a pályázatot a kulturális közfoglalkoztatásra, reméljük lesz támogatás, 

mert kell a segítség a Művelődési Ház munkájához, ha nincs több hozzászólás, kérem 

szavazzunk. 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

                                                                                                                                                                                                                                             

16/2016. (II. 15.) KT. sz.  határozata 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Fülöpi Művelődési Ház (IKSZT) 2015. évi beszámolóját a közművelődési 

tevékenységről és a 2016. évi programtervét elfogadja a határozat mellékelte 

szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: programterv szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

A Fülöpi Művelődési Ház 

2015. évi beszámolója 
és  

2016. évi programterve 

Készítette: Jekk Gergő 
közművelődési előadó 

Fülöp, 2016. február 9. 



  

 

 

 

 Fülöp község nagyrendezvényei és egyéb programok 

Közművelődési programterv 

2016. év 

 

JANUÁR 

Póker Klub – január 13. (szerda) 

/A 2015 novemberében, helyi fiatalokból megalakult Póker Klub tagjai, havi rendszerességgel 

találkoznak a Művelődési Házban. /  

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Film Klub – január 15. (péntek) 

/Projektoros filmvetítés a Művelődési Ház nagytermében./ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

LAN-parti (FIFA bajnokság) – január 23. (szombat) 

/Intézményünk infokommunikációs eszközeit, valamint a nagyterem adta lehetőségeket 

kihasználva, egész estés kikapcsolódási lehetőséget biztosítunk a fiatalok számára./ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Vadászbál - január 30. (szombat) 

Felelős: Vadásztársaság 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

 

FEBRUÁR 

Jótékonysági rendezvény – február 06. (szombat) 

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő-testülete, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Asztalitenisz bajnokság – február 20. (szombat) 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Kézműves foglalkozás – február 22. (hétfő) 

/Harisnyavirág készítés, kosárfonás, Nagy tanár néni vezetésével./ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

MÁRCIUS 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatója – március 

/A 2015-2020 közötti KAP szabályozásával, közvetlen támogatásokkal és vidékfejlesztési 

tervezettel kapcsolatos tájékoztató./  

Felelős: falugazdász, könyvtáros, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Ünnepi megemlékezés, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulója 

alkalmából –március 11. (péntek) 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros, általános iskola igazgatója 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Színházlátogatás (Dollárpapa – Zenés komédia) – március 14. (hétfő), 19:00 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Móricz Zsigmond Színház (Nyíregyháza) 

 

Bábszínház – március 21. (hétfő)  

/A Bábszínház Világnapja március 21./ 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

 

ÁPRILIS 

Szavalóverseny a magyar költészet napja alkalmából – április 8. (péntek) 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

VI. Fülöpi Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál – április 16. (szombat) 

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő-testülete, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Közmeghallgatás - április 

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő-testülete, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Anyák napja – április 30. (szombat) 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros, általános iskola igazgatója, óvodavezető 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

MÁJUS 

Fülöp napi búcsú – május 6 vagy április 29. 

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő-testülete, közművelődési előadó, 

könyvtáros 

Helyszín: Máriapócs 

 



  

 

 

 

Idősek estéje – május 28. (szombat) 

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő Testülete, közművelődési előadó, 

könyvtáros, családsegítő szolgálat családgondozója 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Véradás - április 

Felelős: védőnő 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Ovi Mozi – május 24. (kedd) 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

 

JÚNIUS 

Trianoni megemlékezés - június 3. (péntek) 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros, általános iskola igazgatója 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Európa Bajnokság, közös meccsnézés – június 14. (kedd) 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

III. Fülöpi Fogathajtó Verseny – június 19. (vasárnap) 

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő-testülete, közművelődési előadó, 

könyvtáros, Fülöpi Hagyományőrző Lovas Egyesület 

Helyszín: Fülöp-Bánháza 

 

 

JÚLIUS 

Gyermekszínház – július 11. (hétfő) 

/Szórakoztató, interaktív gyermekműsor a helyi gyermekek számára./ 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Kézműves tábor – július 18-22. (hétfő-péntek) 

/A Fülöp Község Önkormányzata által támogatott, Somogyi László vezette kézműves tábor 

keretein belül lesz kosárfonás, tulipános ládafestés, linómetszés, agyagozás./ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Sportprogramok, versenyek /gyerekeknek/ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház, Sportpálya 



  

 

 

 

Falunap – július 30 6. (szombat) 

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő-testülete, közművelődési előadó, 

könyvtáros 

Helyszín: Sportpálya 

 

AUGUSZTUS 

 

Véradás - augusztus 

Felelős: védőnő 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Kerékpártúra az iskolás tanulókkal – augusztus 

Felelős: közművelődési előadó, általános iskolai pedagógusok 

Helyszín: Nyírábrány - vadászház 

 

Sportprogramok, versenyek /gyerekeknek/ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház, Sportpálya 

 

 

SZEPTEMBER 

Stadionlátogatás, meccsnézés – szeptember 

/Egy 18 fős általános iskolai csoporttal, megtekintjük a DVSC soron következő bajnoki 

mérkőzését./ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Nagyerdei Stadion 

 

Kápolna Búcsúja – Bánháza kulturális nap – szeptember 10. (szombat) 

Felelős: Közművelődési előadó 

Helyszín: Fülöp – Bánháza tájház 

 

Színházlátogatás, városnézés - szeptember 16. (péntek) 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Szigligeti Színház (Nagyvárad) 

 

Az Alföld Gyermekszínpad előadása – szeptember 21. (szerda) 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

 

OKTÓBER    

BÚZAVIRÁG Néptánc Csoport 10 éves jubileumi estje – október 15. 

Felelős: tánccsoport vezetője, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 



  

 

 

 

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc kirobbanásának 58. 

évfordulóján - október 21. (péntek) 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros, általános iskola igazgatója 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Kézműves foglalkozás – október 5-6. (szerda, csütörtök) 

/Nagy tanár néni vezetésével, a foglalkozás keretein belül, különböző szappanokat fogunk 

készíteni./ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Településünk nyugalmazott tanárainak találkozója – október 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Véradás - október 

Felelős: védőnő 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

NOVEMBER 

Ovi Mozi – november 02. (szerda) 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Író-olvasó találkozó – november 14. (hétfő) 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Ökumenikus gyásznap - november 

Felelős: egyházak képviselői 

Helyszín: temetők 

 

DECEMBER 

Bábszínház a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral együttműködve - december 06. (kedd) 

Felelős: könyvtáros, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Fülöpi Teremlabdarúgó Kupa – december 17. (szombat) 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Fülöpi Általános Iskola 

 

Községi karácsonyi ünnepség – december 18. (vasárnap)  

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő-testülete, közművelődési előadó, 

könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 



  

 

 

 

Szilveszteri mulatság - december 31. (csütörtök) 

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő - testülete, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

 

Egész évben, rendszeresen megvalósuló programok: 

 

Ultimó Kártyaklub - minden héten, hétfőn 

Felelős: könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Néptánc próba - hetente 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Népdalkör próba - hetente 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Póker Klub – hetente 

/A 2015 novemberében, helyi fiatalokból megalakult Póker Klub tagjai, havi rendszerességgel 

találkoznak a Művelődési Házban. /  

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Film Klub – havonta 

/A Művelődési Ház nagytermében projektoros filmvetítéssel teremtünk kikapcsolódási 

lehetőséget, elsősorban helyi fiatalok számára./ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Asztalitenisz - hetente 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Sakk szakkör - hetente 

Felelős: Dr. Faluvégi József, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Könyvtár Mozi – havonta 

/A Méliusz Juhász Péter Könyvtárnak köszönhetően, intézményünk jogosultságot kapott a 

Nemzeti Audiovizuális Archívum használatához. Ennek eredményeképpen az év során 

többször szervezünk filmvetítést./ 

Felelős: könyvtáros, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

 



  

 

 

 

7.)  Talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata 
  Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

  Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A rendelet elfogadását jogszabályoknak történő megfelelés indokolja, kérdezem aljegyző 

asszonyt, mivel ő készítette el az előterjesztést, van-e kiegészítése? 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

A Kormányhivatal tavalyi évben felülvizsgálta a talajterhelési rendeleteket. Az önkormányzat 

rendeletével kapcsolatos szóbeli szakmai segítségnyújtásban foglaltakat figyelembe véve 

készült el az új rendelet-tervezet, és célszerű a korábbi hatályon kívül helyezése.  

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete  

 

a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról 

 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) 

bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Talajterhelési díj 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet hatálya Fülöp község közigazgatási területén terjed ki a környezetterhelési 

díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 11.§-ában 

meghatározott kibocsátókra. 

(2) Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli a Ktd. 11.§. (1) bekezdése szerinti 

kibocsátókat. 

(3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11.§. (2) bekezdése szerinti kibocsátót. 

 

 

2. § 

 

  A talajterhelési díj megállapítása, mértéke 

 



  

 

 

 

(1) A talajterhelési díj mértékét és számításának szabályait a Ktd. 12.§. (1)-(4) 

bekezdésben foglaltak szerint kell alkalmazni. 

(2) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 40 l/fő/nap átalány 

vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.  

    

3. § 

 

A talajterhelési díj fizetése 

 

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, a tárgyévet következő év 

március 31-ig az önkormányzati adóhatóságnál az 1. melléklet szerint rendszeresített 

formanyomtatványon bevallani és a (2) bekezdésben megjelölt számlára ugyanezen 

időpontig megfizetni. 

(2) A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 61400014-11035381 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell 

teljesíteni. 

(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető: 

a.) a Ktd. 14.§-ban foglaltak szerint 

b.) ivóvízvezeték meghibásodása esetén elszivárgott vízmennyisséggel, amennyiben a 

kibocsátó a meghibásodás tényét bejelentette a közműszolgáltatónak és a hiba 

elhárítását, valamint az elfolyt vízmennyiséget a szolgáltató által kiállított 

dokumentummal hitelt érdemlően igazolni tudja. 

 

4. § 

 

Díjmentesség, díjkedvezmény 

 

(1) Mentes a talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége alól az a kibocsátó, 

         a) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik 

         b) akinek ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 12 m3-t 

(2) A díjmentesség érvényesítéséhez a bevalláshoz csatolni kell a rendelet 2. sz. 

mellékletét képező nyilatkozatot.        

(3) Adott évben 50 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, aki a 

műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára  december 31-ig rákötött. A 

rácsatlakozást a víziközmű szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés 

bemutatásával kell igazolni. 

 

5. § 

 

Eljárási rendelkezések 

 

(1) A közszolgáltató a kibocsátók azonosításához szükséges adatokról, valamint a Ktd. 

12.§. (2) bekezdésében meghatározottakról a tárgyévet követő év február 28. napjáig 

adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság részére: 

a) kibocsátó nevéről, születési ideje, anyja neve, lakcíme és a fogyasztási hely 

megjelölésével, 

b) kibocsátó tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva az ivóvíz vezeték meghibásodása 

következtében elszivárgott vízmennyiséggel 



  

 

 

 

c) a közcsatornára történő tárgyévi rákötések időpontjáról és a rákötésig történt 

tárgyévi vízfogyasztásról, 

d) talajterhelési díj hatálya alá kerülő új kibocsátók és a talajterhelési díjfizetéssel 

érintett fogyasztási helyek kibocsátójának változásáról. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére jogosult szervezet az 

önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátók szennyvíztározójából az előző évben 

elszállított és igazoltan jogszabályi előírások szerint elhelyezett folyékony hulladék 

mennyiségéről minden év február 28. napjáig adatot szolgáltat. 

(3) A kibocsátókról a szolgáltató által közölt személyes adatokat az önkormányzati 

adóhatóság a kibocsátó azonosítására, bevallás ellenőrzésére, a talajterhelési díjjal 

összefüggésben vezetett nyilvántartás céljára, és a díjfizetési kötelezettség nem 

teljesítéséből eredő tartozás behajtására használhatja fel. 

(4) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság 

az e rendeletben, valamint a Ktd-ben nem szabályozott kérdésekben az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján látja el. 

 

2. Környezetvédelmi alap 

 

6. § 

 

(1) Az Önkormányzat környezetvédelmi alapot hoz létre. 

(2) A környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni. A 

talajterhelési díjból származó bevétel szabályos felhasználásának minősül különösen: 

a) a csapadékvíz elvezetésének biztosítása, csatornázás 

b) a belvízvédelmi feladatok ellátása, 

c.) szennyvíztisztítás, vízbázisvédelem 

d.) a környezet védelmét megalapozó tanulmányok, tervek készítése, 

e.) a környezeti károk megelőzése, mérséklése és felszámolása, 

(3) A Képviselő-testületnek évente rendelkeznie kell a környezetvédelmi alap 

a) tervezett felhasználásáról - a költségvetési rendelet megalkotásakor, 

b) a tényleges felhasználásról - a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg. 

 

7. § 

 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Fülöp Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 12/2004 (X.24.) KT. sz. 

rendelete és a 13/2005. (IX.14.) KT.sz. rendelete a talajterhelési díjról szóló 12/2004 (X.24.) 

KT. sz. rendelet módosításáról. 

 

       Hutóczki Péter sk.                                                                     Dr. Csősz Péter sk. 

         polgármester                                                                            jegyző 

 

A rendelet kihirdetve.       Dr. Csősz Péter sk. 

         jegyző 

Fülöp, 2016.február 15. 

                                                                                                   

Megjegyzés: a rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 



  

 

 

 

8.)  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatásról szóló 1/2014. (III.04.) KT. sz. rendelet 

módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az előterjesztésben le van írva részletesen, hogy miért szükséges a módosítás, a legfontosabb 

oka, hogy kötelező a kisebb űrmértékű kukák 60 és 80 literesek bevezetése. Én javasolnám a 

módosításba beépíteni, hogy a 80 literes kukák igénybe vételére is határozzuk meg a 

feltételeket. 

 

Földháti István képviselő: 

Muszáj bevezetni a 60 és 80 literes kukákat? 

 

Dr. Csősz Péter jegyző: 

Szükséges a jogszabály alapján a bevezetése, azonban a polgármester úr javaslatát 

véleményem szerint nem lehet a helyi rendeletben alkalmazni, de természetesen utána fogunk 

járni, ezért javaslom ha a képviselő-testület is szeretné a 80 literes kukákra is a feltétel 

rendszer lehetőségét vizsgálni, akkor vegyék le a napirendről és ne tárgyalják a rendelet 

módosítását. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ha elfogadjuk a jegyző úr javaslatát, akkor kérem ügyrendi szavazással döntsünk: 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi ügyrendi határozatot hozta: 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatásról szóló 1/2014. (III. 04.) KT. sz. rendelet 

módosításának részletes tárgyalását és a döntést elhalasztja.  

Felkéri a jegyzőt és az aljegyzőt, hogy vizsgálja meg a jogszabályi 

lehetőségét a 80 literes gyűjtőedényzet bevezetésével kapcsolatban 

szabhat-e meg feltételt az igénylésre az önkormányzat rendelte. 

 

Felelős: Dr. Csősz Péter jegyző 

   Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

Határidő: Soron következő Képviselő-testületi ülés 

 

9.)  A település rendezési tervének, helyi építési szabályzatának 

felülvizsgálata 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az önkormányzat Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének, valamint a 

Település-szerkezeti Tervének felülvizsgálata szükséges a hatályos jogszabályoknak 



  

 

 

 

megfelelően, mivel mindhárom szabályozási irat 2006 évben készült és eltelt a jogszabályban 

meghatározott 10 év. Fülöp község esetében a településrendezési eszközök sok területen 

módosulnak, ezért új tervek elkészíttetése válik indokolttá. A felülvizsgálat várható kiadásai a 

költségvetésben már tervezésre is kerültek. Ha nincs kérdés, és egyet ért a képviselő-testület, 

kérem szavazzatok. 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

                                                                                                                                                                                                                                             

17/2016. (II. 15.) KT. sz.  határozata 

1. Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy 

a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet III. fejezet, 16. § (1) bekezdésnek 

megfelelően elindítja Fülöp Község Településszerkezeti Tervének, 

Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 

felülvizsgálatát.  

2. Felkéri a polgármestert, hogy a tervek elkészítésére az önkormányzat 

beszerzési szabályzata szerinti eljárásban a tervezőt válassza ki. 

3. A felülvizsgálat elvégzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 

2016. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:  a tervezői beszerzés elindítására: 2016. 03. 01. 

  a tervezésre: tervezői szerződés szerint 

  a településrendezési eszközök felülvizsgálatára:  

314/2012. Korm.rendelet szerint 

 

 

10.) Polgármester 2016. évi szabadságtervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéshez? 

 

Földháti István képviselő: 

Azt szeretném megkérdezni, arra vagyok kíváncsi, miért nem vetted ki tavaly az összes 

szabadságot, hiszen akkor is elfogadtuk a szabadságtervedet? Összegyűlik a szabadság és az 

önkormányzatnak pedig ez pénzbe fog kerülni, mert ki kell fizetni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Mert a munka azt igényli, hogy bent kell lenni és dolgozni. Ami ki volt írva szabadság sem 

voltam mindig távol. Ezután be fogok jönni, ha úgy ítélem meg, hogy ez szükséges az 

önkormányzat és a falu érdekében és dolgozni fogok, akkor is, ha a szabadságom ki lesz írva, 

mert nem a pénzre, a szabadság kifizetésére utazok rá. 

 

Földháti István képviselő: 

Az előterjesztésben is le van írva, hogy a törvény szerint „polgármester előterjesztésére a 

Képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának 

ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint 



  

 

 

 

igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a Képviselő-testületet a 

következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak 

előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb 15 nappal 

megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.” 

Ha nem e szerint járunk el, nem tartjuk be a szabályait nem kell a képviselő-testület elé hozni, 

csak akkor ha úgyis kerül végrehajtásra. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ha a Tisztelt Képviselő-testület egyet ért a hozzászólással kezdeményezzenek ellenem 

fegyelmi eljárást. Megismétlem, hogy nem a pénz motivál, hanem a falu érdekeit fogom 

ezután is figyelembe venni. 

Ha nincs további hozzászólás kérem szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2016. (II. 15.) KT. sz.  határozata 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 

rendelkezések alapján Hutóczki Péter polgármester szabadságának 2016. évre 

vonatkozó ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja. 

 

február 1-5  és 16-19      10 nap 

március 1- 21      14 nap 

május 2-6      5 nap  

június 6-10      5 nap 

július 4-8      5 nap  

augusztus 8-19    10 nap 

október 10-15      6 nap 

december 17-31             8 nap 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

  Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

 

11.) Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési feladatának 

ellátására megbízás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A belső ellenőrzés működtetése az előterjesztésben leírtak szerint jogszabályi kötelezettsége 

az önkormányzatnak. Már több éve Reszler György könyvvizsgáló és belső ellenőr végzi ezen 

feladatokat, javaslom továbbra is vele kössünk szerződést. Ha nincs kérdés kérem 

szavazzatok. 

 



  

 

 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

                                                                                                                                                                                                                                             

19/2016. (II. 15.) KT. sz.  határozata 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

Fülöp Község Önkormányzatának 2016. éves belső ellenőrzési feladataira 

Reszler György (4028 Db., Kardos u. 23. fsz: 3. sz.) alatti 001481 szám alatt 

bejegyzett könyvvizsgálóval köt megbízási szerződést. A megbízott az 

határozati javaslat mellékletét képező szerződés-tervezetben foglalt 

ajánlattétel szerint, az abban foglalt díjakon az éves jóváhagyott ellenőrzési 

tervnek megfelelően végezze feladatát. 

Megbízza a Polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést írja alá és a feladat 

elvégzése érdekében működjön együtt a megbízottal. 

Határidő: 2016. március 15. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

Mellékelt a 19/2016. (II. 15.) KT. sz. határozathoz 

 

Vállalkozási szerződés-tervezet 

 

Amely létrejött egyrészről a Fülöp Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 

4266. Fülöp, Arany J. u.19. (mint Megbízó) és Reszler György 4028. Debrecen Kardos utca 

23. fszt.3. szám alatti lakos 001481. szám alatt bejegyzett könyvvizsgáló, egyéni vállalkozó 

(mint Megbízott ) között az alábbi feltételek szerint: 

 

1.)A Megbízó a jelen szerződés keretében megbízza a Megbízottat Fülöp Község 

Önkormányzatának a 2016 éves belső ellenőrzési feladatok végrehajtásával.  

2.)A Megbízottnak a jelentései összeállításánál 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a 

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről előírásai szerint kell 

eljárni. 

 

3.) Megbízott az éves jóváhagyott ellenőrzési terv alapján végzi feladatát. Az ellenőrzési 

terven felek közös megegyezéssel változtathatnak.  

 

4.) Megbízó gondoskodik arról, hogy a Megbízott az éves ellenőrzési terv vizsgálati és egyéb 

programjának végrehajtásához szükséges valamennyi iratba, nyilvántartásba, dokumentumba 

betekinthet, és a vizsgálathoz és az egyéb feladatokhoz szükséges minden információt 

megadjanak, dokumentumokat rendelkezésre bocsássanak. 

 

5.) Megbízott a vizsgálatok és egyéb feladatok eredményeiről készült jelentését (elkészült 

dokumentumát) a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott eljárási rend 

betartásával írásban adja át a Megbízó képviselőjének.  

 

6.) Megbízott teljes titoktartással tartozik az általa megismert adatok, tények, információk 

tekintetében.  

 



  

 

 

 

7.) Szerződő felek az eseti vizsgálat végrehajtásáért 40000,-Ft (negyvenezer 00/100 forint) 

+áfa/db vállalkozói díjban állapodnak meg.  

 

8.) Szerződő felek az átfogó (komplex) vizsgálat végrehajtásáért 150000,-Ft 

(egyszáznötvenezer 00/100 forint) +áfa/db vállalkozói díjban állapodnak meg.  

 

9.)A vállalkozói díjat a Megbízó az írásos dokumentumok átvételét követően, a belső 

ellenőrzési feladatok teljesítésének igazolása után egyenlíti ki. 

 

10.) Fizetés módja: az ellenőrzési feladat teljesítésének igazolását követő 8 napon belül, 

számla ellenében átutalással, a Megbízott Hajdú-Takarék Takarékszövetkezet Debreceni 

Kirendeltségénél vezetett 60600084-10004263. számú bankszámlájára. 

 

11.) Tevékenység besorolása: SZJ 74. 12. 14. 0. Egyéb számviteli szolgáltatás. 

 

12.) Szerződés hatálya: 2016. április 1. - étől, 2017. március 31-ig, tart. 

 

13.) A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül felmondhatja 15 napos határidővel, a Ptk. 

szabályai szerint. 

 

14.) A szerződés 2 példányban készült, amelyet a szerződő felek elolvasás után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőnek találva, aláírnak. 

 

Melléklet:     

 2016. éves ellenőrzési terv (kockázatelemzéssel és a tervezett erőforrás kapacitással és 

erőforrás szükséglettel kiegészítve) 

 

Debrecen, 2016. …………………….. 

 

         Megbízó részéről:                                                           Megbízott részéről: 

 

            Hutóczki Péter                                                               Reszler György 

              polgármester                                                         bejegyzett könyvvizsgáló 

                                              Könyv.ig.sz:001481  

                                                                               (külső szakértő) 

 

gazdasági vezető 

pénzügyi ellenjegyző 

 

12.) KÜLÖNFÉLÉK 
 

a.) Nyírábrányi Közös Önkormányzat Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A közös hivatal éves költségvetése Nyírábrány önkormányzata, mint székhelytelepülés 

költségvetésének részét képezi. A megállapodás értelmében Fülöp Község Önkormányzata 



  

 

 

 

Képviselő-testülete a székhelytelepülés költségvetési rendeletének elfogadását megelőzően 

határozatban dönt a közös hivatal költségvetéséről. 

A költségvetés a kapott feladatfinanszírozás összegéig terjed jelen esetben a Fülöpi 

Kirendeltségre vonatkozóan, nem tartalmaz hozzájárulást a 2016. évi tervezés. 

Dr. Csősz Péter jegyző: 

A nyírábrányi önkormányzat a holnapi napon fogja tárgyalni költségvetési rendeltét, melynek 

részét képezi a közös hivatal költségvetése. 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ha nincs kérdés, hozzászólás kérem szavazzatok az előterjesztésről. 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

                                                                                                                                                                                                                                             

20/2016. (II. 15.) KT. sz.  határozata 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyírábrányi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését  

 76.020.600.-Ft bevételi főösszeggel  

 76.020.600.-Ft kiadási főösszeggel  

a határozat mellékletét képező részletezett kimutatás szerint elfogadja. 

 

Felkéri a polgármester, hogy Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatát – mint 

székhelytelepülést – tájékoztassa a döntésről. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Megjegyzés: A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

b.) A HBM-i Mozgáskorlátozottak Egyesületének kérelme 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Hajdú-Bihar Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének területi képviselője kérelmet jutatott 

el az önkormányzathoz, mely szerint a mozgáskorlátozottakat szeretnék elvinni kirándulni 

Egerbe autóbusszal. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat van saját autóbusza, 

tanyagondnoki járműve és egy hasonló kirándulást képesek vagyunk megszervezni és 

kifizetni és akkor biztosan a helyi emberekhez jut a támogatás. Ha elutaljuk a  pénzt, akkor 

már tovább nincs rá lehetőség, hogy ellenőrizzük, biztosan fülöpiek élvezik maradéktalanul 

vagy esetleg más célra is fordítják. Ezért én azt javaslom, hogy ne adjunk pénzbeli 

támogatást, ha igénylik, akkor megvan a lehetőségünk elvinni kirándulni az embereket. 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a javaslatról. 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

                                                                                                                                                                                                                                             



  

 

 

 

21/2016. (II. 15.) KT. sz.  határozata 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Hajdú-Bihar Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének pénzbeli 

támogatás iránti kérelmét Egerbe történő kirándulás céljából elutasítja, 

ebben a formában támogatást nem nyújt. A községben élő 

mozgáskorlátozottak számára más eszközökkel megteremti a kirándulás 

lehetőségét, a támogatás formáját. 

Felkéri a polgármestert a kérelem benyújtóját tájékoztassa a döntésről. 

 

Határidő: 2015., március 10. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

A polgármester megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, az ülést bezárja. 
 

 

k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter           Dr. Csősz Péter 

                           polgármester                                                                     jegyző 


