Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
ÖKÖRITÓFÜLPÖS
970-20-/1/2010
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. december 10- én tartott
nyilvános ülésének:
a./ Jegyzőkönyve: 214-től -231-ig
b./ Tárgysorozata: 1-től- 12-ig
c./ Határozatai: 92- től-98-ig
d./ Rendeletei: 9-től-11-ig
Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/
1/ Előterjesztés Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat ¾ éves beszámolójának elfogadására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
2/ Előterjesztés az Szmsz módosítására.
Előadó: Hopka Ildikó körjegyző
3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára.
Előadó: Szabó Béla polgármester
4./ Előterjesztés a helyi adórendelet módosítására.
Előadó: Hopka Ildikó körjegyző
5./ Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
6./ Előterjesztés a Nyír –Flop Kft. 2011. évi árváltozásra vonatkozó javaslatának elfogadására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
7./ Előterjesztés- A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 12/2005( XI.17)
rendelet 1. számú mellékletének módosítására.
Előadó: Hopka Ildikó körjegyző
8./ Tájékoztató a közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó lehetőségekről.
Előadó: Szabó Béla polgármester
9./ Előterjesztés a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Szilárdhulladék –gazdálkodási Társulásnak fizetendő tagdíj
emeléséről.
Előadó: Szabó Béla polgármester
10./ Előterjesztés a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Szilárdhulladék –gazdálkodási Társulás Társulási
megállapodásának jóváhagyására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
11./ Előterjesztés a TIOP1.1.1-09-2010-0103 és TIOP-1.1.1-07-2008-0072 közbeszerzési eljárás nyertesének
kiválasztására.
12./Egyebek

Szabó Béla
Polgármester

Hopka Ildikó
körjegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testülete 2010. december 10-én tartott
nyilvános ülésén
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak: Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Balogh Attila
Kiss László
Tarcali Gyuláné
Kajus László
Mezőssy Gyöngyi
Kukucskáné Laboncz Márta

Tanácskozási joggal megjelent: Hopka Ildikó jegyző

Szabó Béla polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból, mind a 7 fő az ülésen megjelent, az ülést
megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg.
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat
megtárgyalásra elfogadta.

1. Napirendi pont
Előterjesztés Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat ¾ éves beszámolójának elfogadására

Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
Az írásos anyag kiment, kérdezi van-e kérdés, hozzászólás?
Hozzászólások:
Balogh Attila alpolgármester:
Elmondja, hogy jó lenne a későbbiekben az intézményekre lebontva kapni a kimutatást nem
összesítve.
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Mezőssy Gyöngyi:
Elmondja, hogy egyszer kaptak nagyon részletes anyagot, mindenre lebontva ,de azóta nem,
pedig jobb lenne.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Elmondja, hogy a többiek is megerősítik, hogy az anyag nem elég részletes, hiányos,
mindenki tudja, mire, mit lehet fordítani.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 2 nem szavazattal 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
92/2010 (XII.10. )
határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat ¾ éves beszámolójának elfogadásáról.
Képviselő-testület:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat ¾ éves beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete
szerinti tartalommal elfogadta.

2/ Napirendi pont
Előterjesztés az Szmsz módosítására.
Előadó: Hopka Ildikó körjegyző

A körjegyző szóban az alábbi előterjesztést adja:
Az írásos anyag kiment,valamint együttes ülésen a két képviselő-testület módosította a
közoktatási intézmény alapító okiratát, így a lehető legtakarékosabb megoldás, hogy az
Önkormányzat szakfeladataként működjön tovább a konyha.
Hozzászólások:
Kajus László
Kérdezi, hogy működési engedély nem kell a konyhára?
Hopka Ildikó körjegyző
A vállalkozásoknak kell működési engedély, de mi önkormányzati intézmény vagyunk ezért
ha intézményként működik akkor alapító okirat, de jelen esetben az önkormányzat
szakfeladata lesz a konyha, ezért kell az szmsz-t módosítani. Egyébként, eddig sem volt
működési engedélye a konyhának az iskola szakfeladat volt eddig.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
9/2010( XII.25)
RENDELETE
- Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 18.
§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2009. (XII.09. ) rendeletét (továbbiakban: R.) a következő
képpen módosítja:
1.§.
A R. 4. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4.számú melléklet
Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet 2010. december 31-ig

Önkormányzati jogalkotás

841112

Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841114
Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzatok választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841116
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.
841117
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841126
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841127
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841401
Közvilágítás
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841402
Város- és községgazdálkodás
841403
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társ.elszámolásai
841901
Rendszeres szociális segély
882111
Időskorúak járadéka
882112
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882113
Helyi lakásfenntartási támogatás
882114
Ápolási díj alanyi jogon
882115
Ápolási díj méltányossági alapon
882116
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882117
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882118
Óvodáztatási támogatás
882119
Átmeneti segély
882122
Temetési segély
882123
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882124
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882125
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
882129
Közgyógyellátás
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882202
Köztemetés
882203
Könyvtári szolgáltatások
910123
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
931903
Köztemető-fenntartás és működtetés
960302
Közművelődési tevékenységek és támogatások
910501
Háziorvosi alapellátás
862101
Fogorvosi alapellátás
862301
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869041
Ifjúság –egészségügyi gondozás
869042
Közcélú foglalkoztatás
890441
Közhasznú foglalkoztatás
890442
Közmunka
890443
Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet 2011. január 1-től
Önkormányzati jogalkotás

841112

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841126
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841127
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841401
Közvilágítás
841402
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Város- és községgazdálkodás
841403
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társ.elszámolásai
841901
Rendszeres szociális segély
882111
Időskorúak járadéka
882112
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882113
Helyi lakásfenntartási támogatás
882114
Ápolási díj alanyi jogon
882115
Ápolási díj méltányossági alapon
882116
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882117
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882118
Óvodáztatási támogatás
882119
Átmeneti segély
882122
Temetési segély
882123
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882124
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882125
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
882129
Közgyógyellátás

219

882202
Köztemetés
882203
Könyvtári szolgáltatások
910123
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
931903
Köztemető-fenntartás és működtetés
960302
Közművelődési tevékenységek és támogatások
910501
Háziorvosi alapellátás
862101
Fogorvosi alapellátás
862301
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869041
Ifjúság –egészségügyi gondozás
869042
Közcélú foglalkoztatás
890441
Közhasznú foglalkoztatás
890442
Közmunka
890443

Rendezvényi étkeztetés

562100

Óvodai intézményi étkeztetés

562912

Iskolai intézményi étkeztetés

562913

Munkahelyi étkeztetés

562917

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet – a rendelet 7. § (2) bekezdéséhez
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Az önkormányzat által társulásban ellátott feladatok:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata a Gyermekjóléti Szolgálat alapfeladatait a
Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulásban (székhelye:
Győrtelek) való részvétellel biztosítja az alábbi feladatok tekintetében:
- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás.
A Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulásban (székhelye: Nagyecsed) való részvétellel
biztosítja az alábbi szociális feladat ellátását:
-Házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulásban (székhelye: Mátészalka) való részvétellel
biztosítja az alábbi feladat ellátását:
- belső ellenőrzés
-mozgókönyvtár
2. §

Záró rendelkezések
Ez a rendelet kihirdetése napján, 2010. December 25. napján lép hatályba, de rendelkezéseit
2011. január 1-től kell alkalmazni..
Ököritófülpös, 2010. december 10

Szabó Béla sk.
Polgármester

Hopka Ildikó sk.
Körjegyző

3. Napirendi pont
Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára.
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
A koncepcióhoz a javaslat részletesen kimet, várja a javaslatokat.
Hozzászólások:
Kukucskáné Laboncz Márta
Véleménye szerint a szakmaiságnak ott kellene lenni. Ha nincs minőség, szakmaiság, csak
racionalitás akkor nem lesznek eredmények.
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Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy ez egy elképzelés, még lehet rajta változtatni.
Mezőssy Gyöngyi:
Kérdezi, hogy mi indokolja hogy Ököritófülpös Nagyközség legyen.

Hopka Ildikó körjegyző:
Elmondja, hogy még a tanácsi rendszerből maradt meg ez a rang, mivel székhely község volt,
megtarthatta a későbbiekben is a nagyközségi címet.
Kajus László:
Elmondja, hogy a javaslatban benne van, hogy meg kell tartani a fizetőképességet,
törekedni arra, hogy a bevételek növekedjenek, de adót ne emeljenek. Kérdezi mit
takar, hogy elő kell teremteni az ivóvízminőség javító program és a szemétlerakó telep
rekultivációjának megvalósításához szükséges saját erőt is. Ő a közmunkát hiányolja,
hogy aki bent dolgozik teremtsen értéket. Nem szabad kimaradni a szociális
földprogramból, meg kell teremteni azt, hogy a termelőktől helyben megvásárolják a
termékeiket.
Szabó Béla polgármester:
Az ivóvízminőség –javítóprogram még nem fejeződött be, mivel a végszámla nem lett
kifizetve. A szeméttelep rekultivációjára pályázatot kell benyújtani, ha a Nemzeti
Vagyonkezelő hozzájárul, utána be is tudjuk adni. A közmunkával kapcsolatban eddig be
voltunk határolva , jövőt illetően próbálunk a pályázni, de még teljesen biztos információink
nincsenek.

Szécsi Bálint alpolgármester
Elmondja, hogy a szociális földprogram, szociális szövetkezet lehetőségét keresik. Próbálnak
ide munkahelyet lehozni, de eddig még nem sikerült, mert nincs alkalmas épület. A
közmunkával kapcsolatban rendeletet kell majd alkotni, s erre tág lehetőséget ad a jogszabály.
Pl. udvar rendbetétele, rugalmas kereteket kapunk, azon kell gondolkodni mivel töltjük meg.
A rendszerben dupla annyi ember lesz, fele annyi pénzért 2-4 hónapos időszakokban, ahhoz
hogy a bérpótló juttatást megkaphassák.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Kéri az intézményekben ha lehet, ugyanazok a személyek legyenek és hangsúlyozza a
szakmaiságot. Egy közösségben sem mindegy milyen a hangulat.
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Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy a megtakarításban mindenkinek részt kell venni.
Az egyesületek támogatását is felül fogják vizsgálni, valamint az adható támogatások körét, a
mezőőri szolgálat költség általányát.
Mezőssy Gyöngyi:
A szerződéseket is át kell nézni a vállalkozó orvosokkal és ott is lehet megtakarítani. Nem
csak a mezőőri szolgálat költségtérítést, mindenkiét át kell nézni. Kezdjük magunkon is.
Kajus László:
Kérdezi mennyivel gondolják lentebb az adható támogatásokat. Az egyesületi támogatások
eddig a költségvetés 1%-a volt a költségvetésnek. Az egyesületekkel is tárgyalni kell, ha nincs
azt is meg fogják érteni.
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy van egy elképzelésük az iskola korszerűsítésére. Két évig még van erre
forrás, utána nincs. Ez egy energetikai pályázat a KEOP, itt 95%-os támogatás is elérhető.
Mezőssy Gyöngyi:
Véleménye szerint már az is megtakarítás, hogy vegyék lentebb a fűtést.
Kukucskáné Laboncz Márta
Kérdezi, hogy mi a terv a Kovács László féle egykori szolgálati lakással, azt eladják?
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy nem kívánják eladni.
A polgármester szavazásra teszi fel a költségvetési koncepciót az előterjesztés szerinti
tartalommal.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
93/2010 (XII.10. )
határozata
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetési koncepciójáról.
A Képviselő –testület:
1./ A 2011. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést megtárgyalta és
elfogadta.
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2./ Utasítja a Körjegyzőségi Hivatal pénzügyi előadóit, a jegyzőt, a polgármestert
hogy a 2011. évi költségvetési javaslat összeállítása során az alábbi alapelveket
érvényesítsék:
a. Továbbra is alapvető feladat
- a nagyközség és a meglévő intézmények racionális és zavartalan
működési feltételeinek biztosítása,
- az áthúzódó befejezetlen beruházások folytatása és azok mielőbbi
befejezése.
- a pályázati úton elnyert források célirányos felhasználása, a kitűzött
célok megvalósítása,
- a fizetőképesség megőrzése
- az önkormányzat költségvetési egyensúlyi feltételeinek biztosítása
érdekében szükségesnek tartja a saját bevételek maradéktalan
beszedését, a kintlévőségek csökkentését.
b. A működési kiadásokon belül:
o Az önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél biztosítani kell a
személyi bérek fedezetét.
o Az önként vállalt feladatokat takarékossági és hatékonysági szempontból is
felül kell vizsgálni. Pl. mezőőr alkalmazása juttatásai, egyéb dolgozók
közlekedési költségtérítése, társadalmi szervezetek pénzügyi és
természetbeni támogatását jelentős mértékben csökkenteni kell
o Önkormányzati szinten a dologi kiadási előirányzatok csak az energiahordozókkal kapcsolatos kiadásoknál növekedhetnek.
c./ A fejlesztési feladatokon belül kiemelten kell kezelni:
o A folyamatban lévő beruházások határidőre történő befejezését.
o A község szépítési feladatokkal kapcsolatos fejlesztési elképzelések
megvalósítását

4./ Napirendi pont
Előterjesztés a helyi adórendelet módosítására.
Előadó: Hopka Ildikó körjegyző

A körjegyző szóban az alábbi előterjesztést adja:
Az anyag kiment, mivel a képviselő-testület az előző napirendi pontnál a testület elfogadta a
költségvetési koncepciót, amiben már javaslatként szerepelt az adóemelés is, azt a helyi
rendeletben ki kell hirdetni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

224

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2010 ( XII.25)
rendelete

A helyi adók szóló 15/2005 (XII.13.) rendelet módosításáról.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Törvény
16.§ (1) bekezdésében biztosított 1990.évi C. tv 1.§ (1) bekezdése alapján és a helyi adókról
szóló 15/2005 (XII. 13.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A helyi adókról szóló 15/2005 (XII. 13.) rendelet 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A magánszemélyek kommunális adójának mértékét a képviselő-testület: 3.500.-Ft-ban
állapítja meg.
2. §
Záró rendelkezések
Az Önkormányzati rendelet a 2010.december 25. napjával lép hatályba, de rendelkezéseit
2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

Ököritófülpös, 2010. december 10.

Szabó Béla sk.
Polgármester

Hopka Ildikó sk.
Körjegyző

5./ Napirendi pont

Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester elmondja, hogy az anyag kiment.

Hozzászólások:
Hopka Ildikó körjegyző:
Elmondja, hogy 2010.évben a belső ellenőr a körjegyzőség működését vizsgálat, a
szabályzatokat és a FEUVE-t. Erről az ellenőri jelentést a zárszámadással egyidejűleg kell a
képviselő-testületnek jóváhagyni. 2009. évben a Hivatal szociális kifizetéseit nézte meg,
valamint a gépjárművek elszámolását. 2008-ban az egyesületek működését, 2007. évben a
konyha nyersanyagnorma felhasználást, így született ez a javaslat.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
94/2010 (XII.10. )
határozata
A belső ellenőrzési terv elfogadásáról.
Képviselő-testület:
A 2011. évi belső ellenőrzési tervet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
6./ Napirendi pont
Előterjesztés a Nyír –Flop Kft. 2011. évi árváltozásra vonatkozó javaslatának elfogadására.
Előadó: Szabó Béla polgármester

A polgármester elmondja, hogy az anyag kiment, ha a testület nem fogadja el, akkor az
Önkormányzatnak kell kifizetni.
Hozzászólások:
Kiss László:
Kérdezi, hogy szelektív hulladékgyűjtés nem lesz-e?
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy lesz januártól.
Kajus László:
Véleménye szerint hatékonyabbá kellene tenni a díjbeszedést.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
95/2010 (XII.10. )
Határozata
A Nyír –Flop Kft. 2011. évi árváltozásra vonatkozó javaslatának elfogadásáról.
Képviselő-testület:
A Nyír –Flop Kft. 2011. évi árváltozásra vonatkozó javaslatát a jegyzőkönyv melléklete
szerinti tartalommal elfogadta.
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7./ Előterjesztés- A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló
12/2005( XI.17) rendelet 1. számú mellékletének módosítására.
Előadó: Hopka Ildikó körjegyző

A körjegyző elmondja, hogy az anyag kiment, mivel a képviselő-testület az előző napirendi
pontnál a testület elfogadta az áremelést, azt a helyi rendeletben ki kell hirdetni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének
11/2010 XII. 25.) Kt.
Rendelete
A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 14/2007( I. 02.) Kt.
rendelet. 1. számú mellékletének módosításáról Képviselő-testület:
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi. XLIII. Törvény ( továbbiakban Hgt.) 23.§- ban
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
A 14/2007( I. 02.) Kt. rendelet 3.§.(2) bekezdésébe az alábbi rendelkezés lép:
.
A Tulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni, annak végrehajtásában jelen
rendeletben meghatározott módon és mértékben közreműködni, az 1. számú mellékletben
meghatározott mindenkori díjat a Szolgáltatónak megfizetni.
2. §
Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2010.december 21.napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1.
napjától kell alkalmazni .
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ököritófülpös Nagyközség
Önkormányzatának 2/2009 (III.03.) Kt. rendeletének 1. számú melléklete.

Szabó Béla sk.
Polgármester

Hopka Ildikó sk.
Jegyző
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8./ Tájékoztató a közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó lehetőségekről.
Előadó: Szabó Béla polgármester

A polgármester ismerteti, hogy megkereste egy cég a TIVI Kft., a közvilágítás korszerűsítésre
miatt. Ez egy LED technika lenne, amely lámpatestenként 60%-os megtakarítás lenne. A
fényerősség ugyanaz maradna. Az anyagot közreadja, ebbe benne vannak a referenciák is. A
pályázat egy hitelkonstrukcióval lenne egybekötve, de az energia-megtakarításból kitelne a
hitel. Ez még a későbbiekben válik esedékessé, ha megnyitják a pályázati forrást, de érdemes
rajta addig is elgondolkodni.
Hozzászólások:
Mezőssy Gyöngyi:
Elmondja, hogy ez még nem egészen kiforrott.
Szabó Béla polgármester:
Öt év garancia van rá. A jelenlegi 2000.- Ft-os karbantartás helyett, lámpatestenként 500.-Ftba kerülne majd a karbantartása és ez nem kevés, ököritófülpösi szinten. Erre komoly állami
támogatás lesz, foglalkozni érdemes vele, hisz rögtön nem de 5 év alatt megtérül.
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tudomás vett.
9./ Előterjesztés a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Szilárdhulladék –gazdálkodási Társulásnak
fizetendő tagdíj emeléséről.
Előadó: Szabó Béla polgármester

Az anyag kiment kéri annak jóváhagyását.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
95/2010 (XII.10. )
Határozata
A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Szilárdhulladék –gazdálkodási Társulásnak fizetendő
tagdíj emeléséről.
Képviselő-testület:
Ököritófülpös nagyközség Képviselő-testülete – a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
20/2009. (XI.18.) sz. határozatának megfelelően – 2010. évtől a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulásnak fizetendő tagdíjat 30 Ft/fő/év összegre módosítja.
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10./ Előterjesztés a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Szilárdhulladék –gazdálkodási
Társulás Társulási megállapodásának jóváhagyására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester elmondja, anyag kiment kéri annak jóváhagyását.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
96/2010 (XII.10. )
Határozata

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Szilárdhulladék –gazdálkodási Társulás Társulási
megállapodásának jóváhagyásáról.
Képviselő-testület:
Ököritófülpös nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Szabolcs-Szatmár Bereg
Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás társulási ülése által 2010. augusztus
12.-én elfogadott 17/2010.(08.12.) határozat számú Társulási megállapodását a
határozat melléklete szerint, valamint felhatalmazza a polgármestert az egységes
szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására.

11./ Előterjesztés a TIOP1.1.1-09-2010-0103 és TIOP-1.1.1-07-2008-0072 közbeszerzési
eljárás nyertesének kiválasztására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester elmondja, anyag kiment kéri annak jóváhagyását.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
97/2010 (XII.10. )
Határozata
A TIOP1.1.1-09-2010-0103
nyertesének kiválasztásáról.
Képviselő-testület:

és

TIOP-1.1.1-07-2008-0072

közbeszerzési

eljárás

A Döntéshozó a Bíráló Bizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja.
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A Döntéshozó a Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítja, hogy az Albacomp RI
Rendszerintegrációs Kft. érvényes ajánlatot tett és – figyelemmel az ajánlati felhívásban
foglalt alkalmassági szempontokra- alkalmas a szerződés teljesítésére.
A döntéshozó a Bíráló bizottság javaslata alapján megállapítja, hogy az ajánlatkérő
számára összességében legelőnyösebb ajánlatot az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
adta. Ez alapján megállapítja, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyertese az Albacomp RI
Rendszerintegrációs Kft.
Az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlatot követő második legkedvezőbb ajánlatot
tevő ajánlattevőt nem tudja megnevezni, mivel csak egy érvényes ajánlat érkezett be.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
12./Egyebek
I./
A polgármester elmondja, hogy a kábeltévé ügyintézése folyamatban van. Elsőként azonban,
kéri a testület jóváhagyását ahhoz, hogy Ököritófülpös TV néven mehessen a helyi csatorna.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
98/2010 (XII.10. )
Határozata
Az Ököritófülpös TV helyi csatorna névhasználatáról.
Képviselő-testület:
Hozzájárul ahhoz, hogy a kábeltévén a helyi csatorna Ököritófülpös TV néven működjön.
II./
A polgármester ismerteti, hogy a Horgászegyesület beruházása megoldódott. Az egyesület
Harkai Lajostól megvesz egy területet és azon fogják megvalósítani a beruházást. Így az
Önkormányzatnak nem kell megvennie a területet, mert az építmény az a Horgászegyesület
tulajdona marad.
III./
Tájékoztatja a képviselő-testület, hogy a Kraszna –Coop ajánlatát fogadta el, mivel ő adta a
legelőnyösebb ajánlatot, fizetési határidőt január közepéig és plusz 40.000.-Ft támogatást.
IV./
Hozzászólások:
Kukucskáné Laboncz Márta
Elmondja, hogy megkeresték a látványtóval kapcsolatban. Valakik követtek el hibát, meg kell
keresni kik hibáztak, mulasztottak. Kérdezi mennyi pénzt fordítunk erre?
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Kik mulasztottak helyben, mikor kiadták az építési engedélyt. Ez egy EU-s pályázat, ha van
felelős vonjuk felelősségre.
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy az építési engedélyt Mátészalka építésügyi hatóság adta ki. Itt a legnagyobb
felelős a szakértő. A pályázatot kiíró és a szakértő. A napi védekezésre 5.000-10.000.-Ft
között költünk, de ezt bejelentettük belvízvédekezésre, így a vis maiorból utólag megkapjuk.
Másodfokú készültség is el van rendelve. Igaz akik ott laknak megkeserítik az életüket.
Hopka Ildikó körjegyző:
Elmondja, hogy ez egy hazai CÉDE pályázat volt, amely benyújtásról a képviselő-testület
döntött. Ez a I. ütem volt és ennek lett volna egy folytatása is a szemközt lévő területen egy
látványtó. Ebből a gödörből oda lett volna átvezetve a víz. A költségeket meg kellett osztani,
mert bruttó 20.000.000.-Ft ig lehetett pályázni. Ha ezt nem lehetett volna megvalósítani, ki
sem írják. Ezt a pályázatot a támogatást folyósító megnézte, rendben találta, átvette és erre a
támogatást megkaptuk. Először meg kell győződni, mielőtt vádaskodunk, meg a hivatal felé
mutogatunk. A pályázatok, hogy mit valósítanak meg a mindenkori képviselő-testület
döntésein múlik.

Kajus László:
Elmondja, hogy arra azért emlékezzünk vissza, hogy ő elmondta, hogy a vízüggyel egyeztetni
kell a lefolyással kapcsolatban. A tónál megkérték az engedélyt az út átfúrására is.

A polgármester a nyilvános ülést bezárta.

k.m.f.

Szabó Béla
Polgármester

Hopka Ildikó
Körjegyző
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