Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
ÖKÖRITÓFÜLPÖS
553-4/ 2011
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének
2011. február 15-én tartott nyilvános ülésének:

a./ Jegyzőkönyve:18-tól-30-ig
b./ Tárgysorozata: 1-től-3-ig
c./ Határozatai: 7-től-10-ig

Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/

1./ Előterjesztés Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének megtárgyalására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
2./ Előterjesztés a Szatmári Többcélú Kistérségi Gyermekjóléti és
Családsegítő Társulás Társulási Megállapodásának módosítására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
3./ Egyebek

Ököritófülpös, 2011. február 15.

Szabó Béla
Polgármester

Hopka Ildikó
Körjegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának 2011. február 15-én
tartott nyilvános ülésén
Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Ököritófülpös
Ököritófülpös részéről: Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Balogh Attila
Kiss László
Tarcali Gyuláné
Kajus László
Mezőssy Gyöngyi
Kukucskáné Laboncz Márta

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

1. Napirendi pont
Előterjesztés Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének megtárgyalására.
Előadó: Szabó Béla polgármester

A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
A költségvetési

rendelet-tervezetet adott év február 15-ig a képviselő-testület
elé kell terjeszteni. A 2011 évi költségvetési javaslatot a képviselő-testület
tagjai számára írásban kiküldtem.
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A rendelet mellékletei tartalmazzák az 1992 évi XXXVIII törvényben
kötelezően előírtakat. A tervezetet a hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően igyekeztünk elkészíteni, különös gondot fordítani az önhibás
pályázat megfelelőségének és elnyerésének.
A kiküldött anyag egy javaslat, ezen változtatni még lehet, sőt kell is, de a
rendelkezésünkre álló adatok felhasználásával elindítottuk a költségvetés
tervezési munkálatait a 2011. évi elképzelésekhez. Lefolytatták az
intézményi egyeztetőket, és a következő ülésen a könyvvizsgáló is jelen
lesz.
Javasolja, hogy térjünk át a költségvetés részletes megtárgyalására és
vitaindítóként javasolja, hogy a testület fontolja meg, pl. kötelező és az
önként vállalt feladatokat miként kívánja ellátni.
A képviselő-testület feladata és hatásköre, hogy a saját bevételei közül, mit
kíván emelni és mennyi összegben.
A saját bevételek része az intézményi térítési díjak, tervez-e emelést,
indokolt-e az emelés?
Érdemes elgondolkodni szolgálati lakások bérleti díján, valamint a meglévő
vállalkozó egészségügyi szerződések felülvizsgálatán. Az önkormányzati
földterületekre bérleti díjain? Ilyen területek: Mikszáth út, Lehel út, Petőfi
út, Kossuth úti telkek + mácsaiak.
A horgásztó II-III szakaszát célszerű lenne tartós bérletre meghirdetni ( kb.
11+6 ha), mivel a 24 ha-ból a 6 ha van a Horgászegyesületnek tartósan
bérbe adva. Érdemes elgondolkodni az árusítások terembérleti díjának is az
emelésén, mivel az önkormányzatnak ezzel költsége fűtési keletkezik és a
helyi vállalkozók piacát rontja.
A képviselő-testületnek át kell gondolni az adható támogatások körét.
Egyes szociális ellátások tekintetében /ingyenes étkezés, beiskolázási
támogatás, karácsonyi csomag, nyugdíjas nap, falunap vagy körtefesztivál
tervezzünk- e, nemzeti ünnepeink, megemlékezések stb./
- Civil szervezetek támogatását
-A darálás díját
-A szennyvízszippantás díját, következő ülésre meg kellene hívni Szántó
Gyula ügyvezetőt
- Árusítások díját, terembérleti díjakat
-Leselejtezett dolgok pl. székek, intézménynél számítógépek
meghirdetését és értékesítését
A képviselő-testületnek át kell gondolnia, hogy 2011.évben milyen
pályázati lehetőségekkel kíván élni és meg kell fogalmaznia fejlesztési
elképzeléseit.
Már jelenleg is lehet élni pályázati lehetőségekkel, melyhez a képviselőtestület döntése szükséges.
Kérdezi van-e még további javaslat, vitassák meg.
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A jelenlegi anyagban csakis a lehető legszűkebben terveztek, csakis a
kötelező feladatokkal, így jött ki a viszonylag szerény forráshiány. Ha
valahol emelünk, ennek függvényében a forráshiányunk is nőni fog.
Várja a javaslatokat.
Hozzászólások:
Kukucskáné Laboncz Márta:
Véleménye szerint az átmeneti segélyre betervezett összeg nagyon kevés.
Kérdezi továbbá, hogy az óvodai intézményi étkeztetésnél a két konyhás
bére van betervezve?
Kiss Lajosné:
Olyan szakfeladat, hogy konyha nincs. Ezért a konyhát 3 felé kell
könyvelni. Az óvodai intézményi étkeztetésre, iskolai étkeztetésre és a
munkahelyi vendéglátásra.
Szabó Béla polgármester
Javasolja, hogy a kiadott anyag táblái szerint menjenek végig és adott
feladatot érintően, amennyiben szükséges hozzák meg döntéseiket.
Elmondja továbbá, hogy a konyhára egy páraelszívót és egy gázzsámoly
beszerzését be kell tervezni.
Továbbmenve a következő táblázatra, a 4-esen vannak betervezve a jeles
napok. Így március 15., amelyet községi szintre kell emelni.
Március 27. a Tűzkatasztrófa évfordulója, amely most a közpark átadásával
is párosulna. Erre az alkalomra dr. Vinnai Győzőt a Kormányhivatal
vezetőjét meghívta, aki a felkérés elfogadta, így pénteken lenne a
koszorúzás. Október 23-án fáklyás felvonulással egybekötött megemlékezés
lenne. Tovább kell folytatni és november környékén meg kell tartani a
nyugdíjas napot és pénzügyi lehetőségeinkhez mérten a Körtefesztivált is
folytatni kell. Erre lehetőségünk szerint pályázatot kell benyújtani.

Kukucskáné Laboncz Márta:
Az átmeneti segélyre szánt összeg véleménye szerint kevés, mivel azokat is
segíteni kellene, akiket belvízkár ért.
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Mezőssy Gyöngyi:
Elmondja, hogy a tavaly több volt segélyre, de most kevesebb pénzünk van,
melyet a belvízhelyzet tovább ront.
Szécsi Bálint:
Elmondja, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is csak adható, ezt
az összeget át lehetne csoportosítani az átmeneti segélyhez, hogy szélesebb
kör kaphasson belőle.
Kiss László:
Javasolja, hogy maradjon meg a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
lehetősége is, csak esetleg a mértékét csökkentsék.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Elmondja, hogy hallott egy olyat is a tévébe, hogy akik idősek voltak és
ellepte a házukat a belvíz, elengedték nekik a kommunális adót.
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy tömeges méretű belvízhelyzet, azért a településen nincs.
Egyszeri segéllyel lehet segíteni, ezért rendelet módosítást át kell gondolni.
Ilyen helyzet, mint az idén 100 éve nem volt.
Szécsi Bálint:
Azzal egyetért, hogy segítsünk, csak keressünk hozzá forrást.
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy a koncepció kapcsán döntöttek arról, hogy a költség
általányokat felülvizsgálják. Ezek a város és községgazdálkodáson vannak
megtervezve a 7 lapon.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a védőnő km általányát szüntesse meg,
és amennyiben indokolt a hivatalos ügyintézéshez a gépjármű használata, az
önkormányzati gépjárművet a rendelkezésére kell bocsátani.
A mezőőr km általányát is javasolja csökkenteni, épp azért mert a
belvízhelyzet miatt kevesebb területet tud gépjárművel bejárni.
Erről a javaslatról már tájékoztatta is az érintetteket, elmondta, hogy a
takarékossági intézkedésekből mindenkinek ki kell vennie a részét.
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Itt vannak még megtervezve a bérleti díjak, a traktorhoz gázolaj költség,
közmunkához eszközök, sóder stb.
Javasolja, hogy az árusítások díját, amelyet a Művelődési Házban tartanak
6000.-Ft-ról emeljék meg 8000.-Ft –ra.
I./
Javasolja, hogy a km általányokról döntsön a képviselő –testület, hogy
március 1-től már ennek függvényében legyen a kifizetés.
A polgármester szavazásra teszi fel, hogy 2011. március 1-től a védőnő km
általányát szüntesse meg a képviselő-testület, a mezőőr km általányát 800
km-ről 600 km-re csökkentse.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 7 igen
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2011. (II.15)
határozata
A km általányok felülvizsgálatáról.
Képviselő-testület:
A km általányokat felülvizsgálta. 2011. március 1-től a védőnő számára km
általányt nem biztosít. Hivatalos ügyintézéséhez az Önkormányzati
gépjárművet előzetes kérelemre biztosítja.
A mezőőr részére 2011. március 1-től 600 km általányt biztosít.
Utasítja Borzován Józsefné pénztárost, hogy a kifizetést 2011. március 1-től
a testületi döntésnek megfelelően készítse el.
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II./
A bérleti díjak emeléséről:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 7 igen
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2011. (II.15)
határozata
A bérleti díjak emeléséről.
Képviselő-testület:
Az ököritófülpösi Művelődési Házban tartott árusítások bérleti díját 2011.
március 1-től 8000.-Ft összegben határozza meg.

Mezőssy Gyöngyi:
Elmondja, hogy szó volt arról, hogy az orvosokkal meglévő szerződéseket
felül kell vizsgálni, meg kell nézni az eszközállományokat.
Kiss Lajosné:
Elmondja, hogy az ifjúsági ház, a takarék, a szolgálati lakások- rendelők egy
órán vannak, így megosztva hol egyik szakfeladatra, hol a másikra
könyvelik a kiadásokat.
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy almérőket kell felszereltetni, hogy a fogyasztás nyomon
követhető legyen.
Szécsi Bálint
Javasolja, hogy a tisztítószerek kerüljenek központilag beszerzésre.
Elmondja továbbá, hogy a faluban hallani, hogy sok a tetves gyerek.
Manapság volt kint az ÁNTSZ, kérdezi, hogy ki hívta ki a hatóságot?
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Kukucskáné Laboncz Márta:
Elmondja, hogy ő hívta ki az ÁNTSZ-T. 20 gyerekben találtak tetűt,
megnézte a védőnő is a fejeket és ő kérte a védőnőtől, hogy ne engedje
addig a gyerekeket, míg teljesen ki nem takarította a szülő a fejüket.
Mezőssy Gyöngyi
Elmondja, hogy sok emberrel beszél, de nemcsak a tetű, hanem a rüh és az
ótvar is társadalmi probléma.
Többször kellene ellenőrizni. Helybe a védő kenje is be a fejeket.
Szécsi Bálint:
Javasolja, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkező emberek üljenek le és
próbálják megoldani ezt a problémát.
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy január 26-án nála járt a vezető védőnő és a helyi védőnő. A
vezető védőnő nagyon meg volt elégedve a védőnő munkájával, majd egy
óra múlva felhívta az intézményvezető az iskolából, hogy kint volt az
ÁNTSZ és 31 gyerekben tetűt találtak.
Adott egy írásbeli figyelmeztetést a védőnőnek, mivel a januári ellenőrzést
elmulasztotta. Erre az volt a védőnő válasza, hogy nem érti az
összefüggéseket.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Elmondja, hogy nem havonta kéthetente kellene jönni nézni a fejeket a
védőnőnek.
Szécsi Bálint:
Javasolja, hogy a védőnő készítsen intézkedési tervet a tetű kérdés
megoldásának érdekében. Ha emiatt elviszik a gyerekeket 5 év múlva nem
lesz helyben iskola.
III./
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint a védőnő
készítsen intézkedési tervet a tetvességi probléma megelőzése érdekében.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 7 igen
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2011. (II.15)
határozata
Intézkedési terv készítéséről.
Képviselő-testület:
Felkéri és egyben utasítja Husztiné Nagy Anikó védőnőt, hogy a
fejtetvesség ügyében készítsen intézkedési tervet annak érdekében, hogyan
lehet megelőzni valamint megállítani a tetvességet.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Kérdezi, hogy a köztemetőnél ki van foglalkoztatva és ki húzza meg a
temetésekkor a lélekharangot?
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy Varjasi Antalné a temetőgondnok, ő végzi az ezzel
kapcsolatos teendőket.
Elmondja, továbbá, hogy a polgárőrség és a horgászegyesület az előzi évi
támogatásról az elszámolást leadta. Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
hogy az idei évben hogyan legyen a támogatás?
Javasolja, hogy ebben az évben a Polgárőrség kapjon kizárólag támogatást
benzinköltségeihez.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Javasolja, hogy a Fergeteges Táncegyesület is kapjon támogatást, ha azt
akarjuk, hogy működjön. Ők a település hírnevét öregbítik.
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy a táncház közüzemi költségeit az önkormányzat fizeti. Ez is
éves szinten többszázezres nagyság.
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Mezőssy Gyöngyi:
Elmondja, hogy van egy belgiumi meghívás is, amelynek a költségeit a
táncosok fizetik.
Kajus László
Elmondja, hogy amennyiben nem kapnak támogatást az évet nem élik túl.
Mezőssy Gyöngyi:
Elmondja, hogy a ruha, cipő kopik lassan azokat is jó lenne pótolni.
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy nem zárkóznak el a támogatástól, csak találják meg hozzá a
pénzügyi forrást.
Szécsi Bálint:
Elmondja, hogy őt érzelmi alapon is érinti a táncegyesület dolga, mivel sok
évig táncolt, de ezt a kérdést most hagyják nyitva. Ő megígérte és tartja is
magát ahhoz, hogy magasabb szintről próbál segítséget kérni, hisz a
Fergeteges Ököritófülpös életéhez hozzátartozik. Mivel az Önkormányzat
anyagi helyzete ebben az évben nem teszi lehetővé a támogatást, megpróbál
máshonnan forrást szerezni. Ő mindenképp segíteni akar.
Mezőssy Gyöngyi:
Elmondja, hogy a településnek is hozadéka van abból, hogy pl. a tavaly itt
volt a belga tánccsoport, sok pénzt itt hagytak Magyarországon.
Kajus László:
Véleménye szerint a gondolkodáson van a hangsúly. Sokat áldoztak a
táncegyesületre. Ő személy szerint sokat harcolt a Fergetegesért, amely már
73 éve működik és most már elfáradt.
Szécsi Bálint:
Elmondja, hogy mind a két fél nyitott. Az együttműködésen van a hangsúly.
Ebben az évben nehéz helyzetben van az önkormányzat, még a kötelező
önkormányzati feladatokra sem jut, akkor nincs miből adni.
Nagyon szeretné, ha kecske is jól lakna és a káposzta is megmaradna.
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Kajus László:
Elmondja, hogy ők is gondolkodnak mindenben. Mert máshol úgy működik
a táncegyesület, hogy a szülőktől szednek be pénzt, de a lakosság sem bírja
a sok fizetnivalót.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Javasolja, hogy valamennyi támogatást adjanak.
Szécsi Bálint:
Kérdezi a képviselő-társát, hogy jelölje meg azt a forrást, hogy miből
adjanak. Szép és jó dolog adakozni, de ha nincs miből, hogyan teremtsünk
elő pénzt? Azt a helyzetet amiben most az önkormányzat van, nem ők
teremtették. Mindenre szükség van, de miből adjanak, ha nincs.
Kajus László:
Elmondja, hogy neki a Polgárőrség nem ellensége, de át kell szervezni,
önkéntes alapokra. Ő is felajánlja, hogy havonta egyszer elmegy a saját
kocsijával a saját költségére.
Szécsi Bálint:
Kérdezi, hogy a hitelképesség mennyire valós? Mennyi a tényleges
forráshiány, vannak-e rejtett tartalékok? Amennyiben máshonnan nem lesz
támogatás a forráshiány összegére hitelképesek vagyunk- e?
Hopka Ildikó körjegyző:
Elmondja, hogy ez a költségvetés egy nagyon szűkre szabott költségvetés és
csakis a törvényben garantált juttatásokkal megtervezett. A 28.500.000.-Ft a
tényleges működési forráshiány. Ha bármilyen fejlesztést akar a településen
a testület, az még plusz hiányként fog jelentkezni, fejlesztési hitelként. Az
eladósodási korlátunk, 8 millió forint. Van egy éves folyószámlahitelkeretünk és egy munkabér-hitel keretünk amit a mindennapi
működéshez használnunk kell. Az OTP Bank megvizsgálta az
Önkormányzat hitelképességét és maximum 20.000.000.-Ft összegig
vagyunk hitelképesek. Tehát, ahhoz hogy ez a nagyon szűkre szabott
költségvetés is teljesüljön, még az ÖNHIKI pályázaton fontos, hogy forrást
elnyerjünk, valahonnan pénzt kapjunk vagy a kötelező feladatokból további
megszorításokat kell végrehajtani a képviselő-testületnek.
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Kiss Lajosné pénzügyi előadó:
Elmondja, hogy új lett az ÖNHIKI rendszere és ezzel nem nagyon tud
számolni a testület. El fogjuk készíteni, be is adjuk, de az új feltételek
szerint az eladósodási korlát miatt kb. 8 millió a reális esélyünk a
pályázatra. Ez még változhat, de inkább legyünk elővigyázatosabbak.
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy az ez évi költségvetés még függ attól is, hogy a múltbeli
örökségből mennyi fizetési kötelezettségünk lesz.
A tisztító telep miatt a környezetvédelem mennyi bírságot szab ki, a NyíriNyár Bt. tervezési költségeit megítéli-e a Bíróság. Az ivóvízminőség-javító
program saját részét be kell tervezni, az elmaradt számlát ki kell fizetni stb.

Kajus László
Elmondja, hogy itt ült a testületi ülésen a Kristályvíz képviselője, mint
üzemeltető, akik elmondták, hogy minden rendben van és át is vették a
telepet. A beruházóra át kell terhelni a bírságot.
Szabó Béla polgármester
Ismerteti Zelizi Sándor beadványát, aki kispályás focira szeretne 200.000.Ft támogatást kérni a testülettől. Ez is a költségvetést érintő beadvány, de az
Önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé a támogatást.

A polgármester felkéri a jelenlévő pénzügyi munkatársakat, hogy a
képviselő-testületet által javasoltaknak, valamint a döntésüknek megfelelően
dolgozzák át a 2011. évi költségvetés.
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2. Napirendi pont
Előterjesztés a Szatmári Többcélú Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
Az anyag kiment, ehhez további kiegészítést nem kíván adni. Javasolja
elfogadásra, mivel a szolgálathoz nem kell az Önkormányzatnak még plusz
hozzájárulást biztosítani.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 7 igen
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2011. (II.15)
határozata
A Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás
Győrtelek Társulási Megállapodásának módosításáról.
Képviselő-testület:

1./ Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás
Győrtelek Társulási Megállapodásának 8.) d) pontját az alábbi mondattal
egészíti ki.
Amennyiben a társult önkormányzat a vállalt pénzügyi hozzájárulást
Gesztor önkormányzat számára e pontban megjelölt határidőben nem fizeti
meg és a fennálló tartozás tárgyalás útján történő rendezése a fizetési
határidő leteltét követő 30 napon belül nem vezet eredményre, a Gesztor
Önkormányzat polgári peres úton érvényesíti társult önkormányzattal
szemben fennálló követelését.
2./ A Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás
Győrtelek egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása e határozat
mellékletét képezi.

29

A polgármester a nyilvános ülést bezárta.

k.m.f.

Szabó Béla
Polgármester

Hopka Ildikó
körjegyző
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