Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma: Ö/515-18/2014./ált.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 29-én
tartott rendes NYÍLT ülésének:
a./ Jegyzőkönyve:1-től- 5-ig
b./ Tárgysorozata: 2
c./ Határozatai: 53-tól –55-ig
d./ Rendelete:Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/

1./ Döntés rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásáról
Előadó: Szabó Béla polgármester

2./ Egyebek

Ököritófülpös, 2014. augusztus 29.
Tisztelettel:
Szabó Béla
polgármester

/: Szabó Béla :/
polgármester

/:Soltész Ferenc Dávid :/
jegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2014. augusztus 29-én tartott
nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Ököritófülpösi Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak : Szabó Béla polgármester
Kajus László
Kukucskáné Laboncz Márta
Kiss László
Tarcali Gyuláné
Tanácskozási joggal megjelent: Soltész Ferenc Dávid jegyző
Szabó Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból 5 fő az ülésen megjelent. Az ülést megnyitja.
Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal
egyetértenek, vagy van-e más javaslat?
Ököritófülpös Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontot
elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tarcali Gyulánét és Kukucskáné Laboncz Mártát javasolja.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítők Tarcali Gyuláné és Kukucskáné Laboncz Márta.
1./ Döntés rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásáról
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester: A tavasszal benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatás
pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, viszont a kért támogatásnak csak a töredékét
kaptuk meg. Mivel a pályázat szeptember 30-ig nyújtható be, javaslom, hogy adjuk be ismét a
támogatási kérelmet.
Tarcali Gyuláné: Milyen összegben?
Szabó Béla polgármester: A pénzügy elkészítette a tervezetet, amit ki is küldtünk a
meghívóval együtt. A benyújtandó pályázat a Kincstárral is le lett egyeztetve, és összesen 21
millió 296 ezer forint összeget ismernek el amire benyújthatjuk a pályázatunkat. Van-e
kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom az első napirendi pontot, aki egyetért a
rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásával, az kérem, kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
2

2

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
53/2014.(VIII.29.)Kt.
határozata
Rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásáról
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 7/2014. (I. 31.) BM rendelet felhívására pályázatát
benyújtja 21 millió 296 ezer forint összegű rendkívüli önkormányzati támogatásra.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester

2./ Egyebek
Szabó Béla polgármester: A horgászegyesület horgásztavának a vízállása a kritikus szint alá
csökkent. Az alacsony vízállás miatt halpusztulás lesz, ezért megkértük az engedélyt a
Szamosból történő vízkivételre. 20-30 centiméternyi vízszint emeléshez körülbelül 1 hetes
szivattyúzás szükséges. Ehhez rengeteg benzinre van szükség. Javaslom, hogy szavazzunk
meg 200 ezer forint összegű támogatást a horgászegyesület részére benzinvásárlásra, mivel
nincsen pénzük rá.
Kukucskáné Laboncz Márta:Ez elég a halpusztulás megállításához?
Szabó Béla polgármester: Igen. Elvileg a 20-30 centiméteres vízszint emelés elegendő, hogy
ne legyen nagy halpusztulás a télen. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsátom kérdést. Aki egyetért a horgászegyesület támogatásával, az kérem, kézfenntartással
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
54/2014.(VIII.29.)Kt.
határozata
A Nagyközségi Horgászegyesület támogatásáról
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 200 ezer forint összegű támogatást nyújt a Nagyközségi Horgászegyesület részére benzinvásárlásra a horgásztó vízszintjének szivattyúzással történő emeléséhez.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester: Geréné Mona Klára kérelemmel fordult a képviselő-testülethez,
hogy, Gere Julianna nevű gyermekének tanulmányait havi 5 ezer forint összeggel támogassuk,
mivel ezt a testület a gyermek Arany János ösztöndíjprogramban való részvétele esetére
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vállalta. Gere Julianna végül az édesanyja betegsége miatt nem a baktalórántházi
középiskolába ment továbbtanulni, hanem a mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumba, ahol
nincs lehetősége részt venni az Arany János ösztöndíjprogramban. Én személy szerint
javaslom a támogatást azzal, hogy ezt a következő iskolai tanévre adjuk meg egyenlőre.
Mondjátok el a véleményeteket.
Tarcali Gyuláné: Én is támogatom a felvetést.
Kukucskáné Laboncz Márta: Nagyon jó tanuló a kislány. Megérdemli a támogatást.
Szabó Béla polgármester: Köszönöm. Van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsátom a kérdést. Aki egyetért a támogatással, az kérem kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
55/2014.(VIII.29.)Kt.
Határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy Gere
Julianna (anyja neve: Mona Klára) Esze Tamás Gimnáziumban folytatott tanulmányait havi
5.000.-Ft-tal támogatja 2014. szeptember 01-től 2015. június 30. napjáig.
A támogatás adott hónap 15. napjáig az önkormányzat pénztárából fizethető ki.
A képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 105/2013.(XI.20.) határozatát visszavonja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester: Térjünk át a körtefesztiválra. A program a következő lesz:
6-tól 9-ig horgászverseny, 9-től 12-ig főzőverseny, aztán eredményhirdetés, díjak átadása,13
órától – 1330 –ig. Ezután a Németh Lili Általános Iskola műsora következik, őket követi a
Szamosszegi Férfi Népdalkör. A megnyitó 14 órakor fog kezdődni. A meghívott államtitkár
úr még nem jelzett vissza, hogy tud-e jönni. Kovács Sándor Országgyűlési Képviselő Úr itt
lesz a rendezvényen. Aztán folytatódik a műsor Borbély József népdalénekessel, őt a Kolibri
Művészeti Iskola rézfúvós előadása követi. 15 órakor a Porcsalmai Búzakalász kórus kezdi
meg műsorát. Őket követi a Vogue Modellügynökség show-divatbemutatója. 16 órától jön Vzoy, aztán 17 órától az Ököritófülpösi Nyugdíjas Klub műsora következik. Aztán a Nelson
együttes koncertje jön. Ezt követően a nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző
Együttes lép fel. 19 órakor kezdődik a Kiscipő zenekar élő koncertje. Ők Republic számokat
énekelnek. 20 órától a Southern Comfort felvidéki zenekar élő koncertje
következik. Ezután a Fergeteges fellépése jön. Homonyik Sándor élő koncertje 21 órakor
fog kezdődni.
Kiss László: Kik lesznek a zsűri tagjai?
Kajus László: Javaslom, hogy legyen a képviselő-testület.
Tarcali Gyuláné: Javaslom zsűri elnöknek polgármester urat.
Szabó Béla polgármester: Rendben. Akkor a testület fog zsűrizni.
Tarcali Gyuláné: Kaphatok a kemencéhez néhány segítőt?
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Szabó Béla polgármester: Természetesen. Beszéld meg Imivel.
Kajus László: Mi lesz a feladata a többi képviselőnek?
Szabó Béla polgármester: Úgy gondolom, hogy a fellépők fogadását és segítését kellene a
testületi tagok között felosztani. A kínálást, a fellépők megebédeltetését és a jegyszedést a
hivatali dolgozók ellátják. Úgy gondolom, hogy a Gyöngyi és Márti fogadja a
Szamosszegieket és Borbély Józsefet, Kiss Laci és Kajus Laci természetesen a Fergetegest, a
Búzakalászt, a Kolibrit és a Nagyecsedi tánccsoportot. A nyugdíjasokat Magdus irányítja
majd.
Kukucskáné Laboncz Márta: Lesz más feladatunk a körtefesztiválon?
Szabó Béla polgármester: Érezzétek jól magatokat, legyetek jelen. Minden más meg van
szervezve.
Kajus László: Hogyan fogjuk versenyen résztvevőket díjazni?
Szabó Béla polgármester: A versenyek felelősei fognak bevásárolni néhány ezer forint
értékben a helyezettek számára.
Több felvetés, hozzászólás nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt és a nyilvános
ülést bezárta.

K.m.f.
/: Szabó Béla :/
polgármester

/: Soltész Ferenc Dávid :/
jegyző
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