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Szabó Béla
Polgármester

Hopka Ildikó
körjegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testülete 2010. december 21-én tartott
nyilvános ülésén, közmeghallgatásán.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak: Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Kiss László
Tarcali Gyuláné
Kajus László
Mezőssy Gyöngyi
Kukucskáné Laboncz Márta

Tanácskozási joggal megjelent: Hopka Ildikó jegyző

Szabó Béla polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból, mind a 7 fő az ülésen
megjelent, a közmeghallgatást megnyitja. Köszönti a lakosság részéről megjelent 78
állampolgárt.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg.
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontot
megtárgyalásra elfogadta.

1. Napirendi pont
Közmeghallgatás
Előadó: Szabó Béla polgármester

A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
A polgármester köszönti a megjelenteket, és köszönetét fejezi ki, hogy ilyen nagy az
érdeklődés, mivel az elmúlt években ez nem volt jellemző. Megköszöni a választók bizalmát
saját és a testület nevében.
Elmondja, hogy a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett módon
közmeghallgatást tart.
Ennek a kötelezettségnek tesz ma eleget.
A közmeghallgatás olyan fórum, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői közérdekű kérdést vethetnek fel, és javaslatot tehetnek.
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Mint mindenki tudja 2010. október 3-án Ököritófülpös Lakossága polgármestert és települési
képviselőket választott. Így nyerte el a választópolgárok bizalmát 6 települési képviselő,
Mezőssy Gyöngyi, Kiss László, Szécsi Bálint, Tarcali Gyulánáné, Kukucskáné Laboncz
Márta, Kajus László valamint jómagam. A 6 képviselőből 3 Fidesz jelölt kapta meg a
bizalmat, ezzel is megerősítve a vezetést abban, hogy úgy országos szinten, mint helyi szinten
is változást akarnak, a FIDESZ programját megismerték és az igen bő választékból beléjük
vetették a bizalmukat.
Ennek a választópolgári elvárásnak kívánnak az elkövetkező 4 évben megfelelni, azért, hogy
településünk fennmaradjon, fejlődjön és versenyképes maradjon. A kisebbségi Önkormányzat
részéről bizalmat kapott: Eötvös Norbert, Varga Zsigmond, Farkas András és Geréné Mona
Klára. Az elmúlt időszakkal kapcsolatban 2010. októberig az elődje, Csicsák Pál
alpolgármester beszámolt a lakosság felé a Hírmondóban, így ezeket a gondolatokat nem
kívánja megismételni.
Az eskületétele óta eltelt időszakról néhány mondatban beszámol, valamint tájékoztatja
lakosságot, mit és hogyan szeretnének, ehhez várja a lakosság javaslatait, amelyeket
Ököritófülpös fejlődése érdekében át fognak gondolni. A polgármesteri hivatalátadás 2010
október 6–án történt meg. Az Önkormányzat pénzkészlete október 6-án: 402.258.-Ft volt. Az
Önkormányzat tartozása hitelek nélkül: 3.182.455.-Ft.
Hitelállománya 2027.06.05 ig fejlesztési hitel: 21.000.000.-, amelyből még fennálló
20.378.849.-Ft. Folyószámla-hitelkeret : 10.000.000.-Ft.
Az önkormányzat a 2010.évi költségvetését:
a./ kiadási főösszegét:
b./ bevételi főösszegét:
állapította meg, melyből
Működési forráshiány
Felhalmozási forráshiány

717.343.967
717.343.967
37.675.330.
7.518.807.

fogadta el.
A 2010. évben a 2009. évhez képest 40.millió forint állami normatívát vontak el,
így született meg a 2010. évi költségvetés, melyet ő megörökölt. Ennek a
működési forráshiánynak a leküzdése miatt, maradtak el betervezett feladatok, pl.
mint a körtefesztivál, melyet ha az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé tesz
vissza szeretnének állítani.
A forráshiány mérséklésre történt az ÖNHIKI és a 6/3-as pályázat beadása is. Erre
Önhiki támogatást 19.766.000.-Ft-ot, és 2.000.000.-Ft 6/3-as támogatást sikerült
elnyerni. A második 6/3-as eredménye még jelenleg nem ismert, de reménykedik,
hogy jól fognak szerepelni.
Az eskületételre október 18-án került sor. Az alakuló ülésen megválasztották a szociális
bizottságot Kiss László elnök, Tarcali Gyuláné és Kovács Imre személyében. A munkája
segítésére két alpolgármestert Szécsi Bálintot és Balogh Attilát.
Ez azért volt indokolt, mert egyikük szociális szakember őt a képviselő-testület tagjai közül
választottak, másikuk oktatási szakember Balogh Attila, aki külsős alpolgármester és
tiszteletdíj nélkül, látja el a feladatokat.
Igen nehéz évet fognak zárni és talán még nehezebb év elé néznek. Ezért már az elején
csökkentették a bizottságok számát, a tiszteltdíjak mértékét, ezzel együtt a polgármester
illetménye is a minimumban lett megállapítva.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása végett, igen nehéz megszorító
intézkedéseket kell hozniuk. Elmondja, hogy a változás minden emberben akaratlanul is
félelmet okoz, de megnyugtat mindenkit, nem akarnak munkahelyeket megszüntetni,
embereket elbocsátani. Viszont mást akarnak és másképp, mint eddig.
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Országos szinten elvonások vannak, egyre kevesebb a finanszírozás melyből meg kell, hogy
éljenek. Elértek egy életszínvonalat, ebből nehéz engedni. Nincsenek változások
érdeksérelmek nélkül. Így ami talán napjainkban a legnagyobb feszültséget okozza, az
oktatási intézményeink és a hivatal nézeteltérése.
Rájuk hárult az a felelősség, hogy az elmúlt 15 év változatlanságán változtassunk, így meg
kell oldaniuk, hogy helyben az iskola –óvoda visszanyerje vonzerejét, ne vigyenek el a
településünkről közel 50 gyereket.
Szűnjön meg a fejtetvesség, mindenki végezze a maga feladatát. A kötelező feladataink
megfelelő színvonalon működjenek, tudjanak összpontosítani a jövőre, a fejlesztésekre.
-

Szeretnék megvalósítani, hogy az iskola –óvoda egy épületben tudjon működni és erre
egy új energia megtakarítással egybekötött pályázatot nyújtanánk be.
Szeretnének egy bentlakásos öregek otthonát megépíteni, amely azon kívül, hogy
szükséges, még munkahelyeket is teremt.
Szeretnének kiépíteni a szennyvízhálózatot, amelyek a nagyobb volumenű
beruházások lennének.

Kisebb főként 100%-os pályázatokkal továbbra is szeretnének élni, pl. közoktatási
pályázatok IPR továbbfolytatása, szociális földprogram, közfoglalkozás-szervező,
településőr pályázat, EU-s élelmiszercsomag, szociális és nyári gyerekétkeztetés stb.
Ezen kívül meg kívánják oldani a településen élők közfoglalkoztatását is, a hatályos
jogszabályoknak és az aktuális pályázati lehetőségeknek a függvényében.
A jövő évi közmunkával kapcsolatban elmondja, hogy sajnos az Önkormányzat, mint fő
foglalkoztató nem tudja megoldani minden jelentkező foglalkoztatási gondját. Keresni
kell a lehetőséget, hogy mindenki tudjon munkához jutni, hisz a segélyből családot
eltartani nagyon nehéz. A közmunkaprogram legfőbb célja, hogy minél több munkára
képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson
munkalehetőséget. Mindez a foglalkoztatási és szociális tárgyú jogszabályok módosítása
mellett az eddig többféle forrásból finanszírozott közfoglalkoztatási formák átalakulásával
is együtt jár. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege, hogy pályázat keretében
igényelhető támogatások felhasználásával valósul meg. A Nemzeti Közfoglalkoztatási
Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított
rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltja fel.
Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is szociális rászorultság
alapján állapítja meg, de az érintetteknek az eddiginél aktívabban kell közreműködniük a
munkakeresésben. A bérpótló juttatásban részesülő személy elhelyezkedése érdekében
továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi
központ kirendeltségével. A bérpótló juttatásban részesülő köteles az iskolai végzettségétől és
szakképzettségétől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát – beleértve a
közfoglalkoztatást is – elvállalni. Köteles továbbá a munkaügyi központ által felajánlott
képzési lehetőséget, vagy munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadni. Elsősorban
rövid időtartamú, 4 órás foglalkoztatás lesz a jellemző, az aktív korú, nem foglalkoztatott,
bérpótló juttatásra jogosultak napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap,
legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatóak ebben a közfoglalkoztatási formában.
munkabérben részesülhetnek.
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 6-8 órás munkaidő, közérdekű célok programszerű
támogatására. Lehetősége lesz a vállalkozásoknak is közmunkára pályázni.
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Kéri a lakosságot, hogy amennyiben olyan javaslatuk van, amely a települést előrébb viszi,
osszák meg a testülettel, amennyiben egyedi esetről lenne szó és nem a település egészét
érinti, akkor kéri, hogy ügyfélfogadási időben keressék fel az illetékes ügyintézőt. Átadja a
szót a lakosságnak.
Hozzászólások:
Puskás Zsolt:
Elmondja, hogy egyet hiányol, azt hogy a mozgáskorlátozottakról nem esett szó. Arra kéri a
hivatalt, hogy próbáljanak nekik is munkahelyet teremteni, azért, hogy ne kelljen nekik átjárni
Géberjénbe.
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, a településen működik a Start, amely egy olyan vállalat, amely kifejezetten
csökkent munkaképességűeket alkalmaz, nekik lenne a feladatuk, de törekedni fognak a
jövőben arra, hogy meg tudják oldani a foglalkoztatást.

Király Gábor
A horgásztóval és a kommunális adóval kapcsolatban kíván véleményt mondani. Elmondja,
hogy nem érti, hogy a horgásztót, miért kell közmunkásokkal őriztetni. Ugyanez van a
Polgárőrségnél is, 8 vagy 10 ember kap ezért fizetést. Javaslata az, ha spórolunk, nincs rájuk
szükség, végezzék önkéntes alapon.
A kommunális adóval kapcsolatban vagy mindenki fizessen, vagy senki. Korábban is ez volt.
Javasolja, hogy a polgármester a vasút utcán szedesse fel a járdát.
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy az egyesületeknél a közmunkások foglalkoztatása ebben az évben az
önkormányzatnak semmibe nem került, igaz az államnak igen.
Jövőre állami intézkedés kapcsán bizonytalan, hogy a Polgárőrségnek tudnak –e egyáltalán
közmunkásokat adni.
Az adó kapcsán, vannak akik fizetnek, vannak akik nem, velük szemben végrehajtási
intézkedések folynak.
Reméli a járda felszedését viccnek szánta.
Gál Sándor:
Elmondja, hogy ő minden egyes közmeghallgatáson itt volt, elmondta a véleményét. A jót is
és a rosszat is. Kérdezi, hogy a fiatalok érdekében mit kívánnak tenni? A kerékpárúttal
kapcsolatban, elmondja hogy Balogh Attila előtt 20 cm-es különbség van. Most folynak a
beruházások, nem helyesli, milyen lesz így a munka minősége. A közmunkához jusson
mindenki egyformán hozzá. Az, hogy az iskola-óvoda egy helyen legyen, nagyon jó lenne.
Kérdezi, hogy tettek –e már intézkedést abban, hogy miért vittek el 50 gyereket? Elmondja,
hogy ő Ököritófülpösért mindig is tenni akart. Köszöni, hogy ilyen sokan itt vannak,
mindenkinek itt kellene lenni. Elmondja, hogy itt van ez a látványpark. A víz elönti. Szomorú
ahogy kinéz, úgy a kerékpárút, mint a látványtó.
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Szabó Béla polgármester:
Elmondja az első kérdésre, hogy azzal egyetért, hogy a fiatalok érdekében tenni kell, és
tervben is van egy új kultúrház építése, de ennek a megvalósításához rengeteg pénzre lenne
szükség.
A kerékpárút dolgát meg fogja nézetni és megpróbálják kijavíttatni.
A közmunkaprogrammal kapcsolatban elmondja, hogy jövőre elsősorban 4 órás
foglalkoztatásban lehet csak gondolkodni.
Az iskola-óvoda gyerekelvitellel kapcsolatban, szintén folyamatban vannak a törekvések,
hogy ezt megállítsák és visszacsalogassák a gyerekeket.
A látványpark megvalósítása egy elhibázott döntés volt. Nem a mostani vezetés terveztette.
Aki kiadta oda az építési engedélyt és a szakvéleményt, az követte el a hibát.
Ványi Zsigmond:
Elmondja, hogy ő nem kérdéseket akar feltenni, hanem gratulál s választáshoz. Azt kéri,
mindig az emberek érdekét nézzék, cselekedjenek belátásuk szerint, még kevés idő telt el,
majd egy év múlva lesz miről beszélni.
Más kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.
A polgármester megköszöni a részvételt, kellemes ünnepeket kíván, majd a közmeghallgatást
bezárja.

k.m.f.

Szabó Béla
Polgármester

Hopka Ildikó
Körjegyző
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