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Szabó Béla polgármester
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Tarcali Gyuláné
Kukucskáné Laboncz Márta
Kajus László
Mezıssy Gyöngyi
Tanácskozási joggal megjelent: Hopka Ildikó körjegyzı
Szabó Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselı-testület
határozatképes, mivel a 7 fı testületi tagból, 7 fı az ülésen megjelent, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselı-testület tárgyalja meg a meghívóban szereplı napirendi pontokat.
Jegyzıkönyv- hitelesítıknek javasolja Tarcali Gyuláné és Kajus László képviselıket.
Más javaslat nem hangzott el, a képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendi pontokat
megtárgyalásra elfogadta. A jegyzıkönyv – hitelesítıkre tett javaslatot a képviselı-testület
elfogadta.

1. Napirendi pont
Elıterjesztés a folyószámlahitel meghosszabbítására.
Elıadó: Szabó Béla polgármester

A polgármester szóban az alábbi elıterjesztést adja:
Az írásos anyagot a képviselı-testület tagjai megkapták. A folyószámla-hitelkeretünket meg
kell hosszabbítani, mivel szükségünk van rá a mőködéshez.
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Hozzászólások:
Szécsi Bálint alpolgármester
Kérdezi, hogy ez nem egy új dolog, már több éve használjuk?
Szabó Béla polgármester
Igen.
A kiadott anyaggal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselı – Testületének
34/2011( VII.13.)
Határozata

Folyószámlahitel felvételrıl.
Képviselı-testület:
Folyószámlahitel felvétele mellett dönt 10.000.000.- Ft összegben, az Önkormányzat
mőködési idıleges gondjainak enyhítésére.
A hitel igénybevétel idıpontja: 2011. július- 2012.július
A visszafizetési határidı: 2012. július
A hitel ( tıke + kamat) biztosítékául felajánlott fedezetet:
Az Önkormányzat részére folyósított állami támogatás és Szja bevétel, valamint
forgalomképes tehermentes vagyona a Halastó 04/2 hrsz-ú, 5,3952 ha, melynek értéke
18.020.000.- Ft.
Az Önkormányzat kinyilatkozza, hogy az igényelt hitelbıl adódó éves kötelezettségeit
figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. Tv. 88.§(2) bekezdésében lévı tiltó hatálya alá.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésében a hitel
törlesztését és a hiteldíjak megfizetését tervezi és jóváhagyja.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt az ügylet egyéb
feltételeiben történı megállapodásra, a hitelszerzıdés aláírására.
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2./ Napirendi pont
Elıterjesztés a III. Szatmári Körtefesztivál megtárgyalására.
Elıadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester szóban az alábbi elıterjesztést adja:
Elmondja, hogy az ÖNHIKI pályázaton 14.852.000.-Ft összegő támogatást nyertünk.
Kéri a képviselı-testületet, hogy azon gonolkodjanak, hogy tartsanak-e Körtefesztivált vagy
sem. Ne nagy volumenben, csak egy szerény fesztiválban gondolkodjanak, amelyhez
szponzorokat kell keresni. Itt azt kell eldönteni, mennyit szakít ki az Önkormányzat
költségvetésébıl a képviselı-testület. Ehhez kéri a javaslatokat.
Véleménye szerint 2 millió forintból meg lehetne tartani egy fesztivált, amelyet
csökkentenének a szponzori támogatások.
Szécsi Bálint:
Kérdezi, lehet –e tudni az eddigi felajánlásokat?
Szabó Béla polgármester
Még konkrétan nem, de Máté Csaba a Matheusz Kft. ügyvezetıje 500.000.-Ft támogatást
ajánlott fel, ha a Szatmári Körtefesztivál és Pálinkafesztivál együtt lenne megtartva Az
elnevezést a képviselı-testület döntené el, de ettıl kezdve a szponzorok is bele szólnának. Ha
az Önkormányzat nem kívánja együtt tartani a fesztivált, Máté Csaba akkor is önállóan az
Önkormányzattal függetlenül fog tartani Pálinkafesztivált.
Balogh Attila:
Véleménye szerint össze kellene hozni a hagyományt és a kultúrát.
Szabó Béla polgármester
Hagyomány, kultúra, szakmai nap, tánc és a végén lenne egy sztárvendég. Lehetne hívni egy
szakpolitikust is, aki képviselné a szakmát. A rendezvény 3 gerincen futna, ami többe kerülne
az a fellépı mővész díja és Tőzijáték, ha úgy dönt a képviselı-testület.
De elsıként arról kell dönteni, hogy legyen-e vagy sem fesztivál és utána lehet a részletekrıl
beszélni.
Mezıssy Gyöngyi:
Véleménye szerint, ha a pálinkafızdés úgyis megcsinálja a fesztivált, akkor jobb ha segítünk
és közösen csináljuk.
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Szabó Béla polgármester
A Matheus Szatmári Pálinka néven szeretné forgalmazni a termékeit, de még ezt nem tudta
elérni.
Kajus László:

Elmondja, hogy ez annak idején azért lett elkezdve, hogy csináljuk és természetesen csináli
kell. Hosszú távon lesz meg csak a hozadéka, de Ököritófülpösnek jó adottságai vannak, csak
széthúzás ránk a jellemzı. A cél az lehet, hogy egy jó fesztivált csináljunk. İ sosem volt
annak híve, hogy playbacken énekeljenek. Mikor kint jártak Romániában ott is voltak nagyon
jó zenekarok, lehetne bennük is gondolkodni.
Szabó Béla polgármester
Olcsó, tartalmas és színvonalas legyen az a cél.

Kéri a képviselı-testületet, hogy ma arról döntsön legyen- e vagy sem Fesztivál. Azt majd a
következı ülésen döntsék el, mikor legyen, hogyan legyen megtartva, mi legyen a program és
ki miért a felelıs.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselı-testületének
35/ 2011 ( VII. 13.)
határozata

A Körtefesztivál megtartásáról.
Képviselı-testület:
A Körtefesztivál megtartása mellett döntött.
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3./ Napirendi pont
Egyebek
A polgármester tájékoztatja a folyamatban lévı ügyekrıl a képviselı-testületet.
I./ A Nyíri-Nyár Bt. beperelte az Önkormányzatot az óvoda tervek tervezési költségei miatt.
Eddig Dr. Varga Ákos képviselte az Önkormányzatot, de mivel nem kellıen képviselte az
ügyet, ezért ügyvédváltás történt, most Dr. Sarkadi Erika ügyvédnınek adott megbízást, aki
bízik benne méltóképpen fogja képviselni az Önkormányzatot. Az ügyvédi díj 200.000.-Ft.
II./A másik per, Szécsi Zsigmondné munkaügyi pere, ahol szintén Dr. Sarkadi Erika a jogi
képviselıje az Önkormányzatnak. Október elején lesz a tárgyalás, mivel Szécsi Zsigmondné
elsı keresetlevelét a Munkaügyi Bíróság elutasította, de a késıbbi keretlevelet befogadta. Az
Önkormányzat képviseletét 80.000.-Ft összegért vállalta az ügyvédnı.

III./ A harmadik a közpark ügye.
A polgármester elmondja, hogy hogyan tovább még nem tudja, lehet átadja ügyvédnek.Kérte
a jegyzıt, hogy kérje el a közbeszerzési dokumentumokat, de két hónapja nem ért ide.
Támogatást akar lehívni, kifizetési kérelmet elıterjeszteni, de a közbeszerzés nem lett
helyesen lefolytatva. Nagy gyakorlata ebben nincs, de a jövıben tárgyalni fog ez ügyben. Ez
az ügy még nincs a Bíróságon.
Hopka Ildikó körjegyzı:
Elmondja, hogy a közbeszerzési eljárást a Goodwill Consulting Kft. folytatta le, amely
lefolytatására készült megbízási szerzıdés és amennyiben a közbeszerzés nem helyesen lett
lefolytatva, azért a megbízott anyagilag is felel. Ez a Kbt.-ben is rögzítve van. A közbeszerzés
lefolytatásához, megfelelı szakértelemmel, végzettséggel rendelkezı személy kell, hogy
legyen, legalább közbeszerzési referensi végzettség. Ilyen végzettségő dolgozó a hivatalban
nincs.
Kajus László:
Elmondja, hogy az Önkormányzatnak mutatni kell, hogy partner és tárgyalni kell.
Szécsi Bálint:
Elmondja, hogy nem mindegy, hogy azért tárgyalnak, hogy rendbetegyék a dolgokat, vagy
azért, hogy elıre haladjanak.
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IV./
A munkaruhák ügye
Ezek a költségvetésbe be vannak tervezve, 3 fı jogosult rá, plusz az óvónıknek 40.000.-Ft lett
elıirányozva papucsra.
V./

A polgármester elmondja, hogy az Egészségház tetıszerkezetét lecserélik. A Református
Egyház kérné az Önkormányzatot, hogy a használt cserepet adják nekik. A polgármester
javasolja, hogy a Református Egyház kérelmét támogassák.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselı-testületének
36/ 2011 ( VII. 13.)
határozata

A Református Egyház kérelmérıl.
Képviselı-testület:
A Református Egyház kérelmének helyt ad, az Egészségházról leszedett használt cserepet
térítésmentesen támogatásként a Református Egyház részére biztosítja.

Az Egészségház ügyében továbbá a polgármester elmondja, hogy az elmúlt ülésen a testületet
tájékoztatta, hogy az Egészségház felújítása a pályázatban foglaltak szerint folyik. Mivel az
Egészségház és a szolgálati lakások egy épületben vannak, úgy lenne esztétikus, hogy a
szolgálati lakásokon is le lennének a nyílászárók cserélve. A tetıtéri ablakok cseréje nincs
benne a pályázatba, mivel az Egészségház és a szolgálati lakások egybe lettek építve, de a
szolgálati lakások felújítását a pályázat nem kezelte.
Az elmúlt ülésen 16 ablak cseréjérıl volt szó, 500.000.-Ft anyagáras összegben. Azonban
ténylegesen nem 16, hanem 26 ablak van a szolgálati lakáson, amely költsége 1.263.718.-Ft.
Elmondja, hogy az ülésre meghívta Tircsi Emil úrat a kivitelezı képviselıjét, felkéri hogy
tájékoztassa a képviselı-testületet. Közreadja a képviselı-testület tagjai számára az írásos
árajánlatot, majd átadja a szót Tircsi Emil úrnak.
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Tircsi Emil ENIGMA TIR Kft.
Köszönti a képviselı-testület tagjait és az alábbiakat mondja el.
Az ablakszámot elszámolták, így a költségek megnövekedtek. Amit ígérni tud, ha a képviselıtestület úgy dönt, hogy a saját költségvetése terhére a szolgálati lakások nyílászáró cseréjét is
elvégzi, nem kell ebben az évben ennek a díját kifizetni, hanem csak a következı évben,
kamatmentesen.
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy elızetesen azt ígérte, hogy a cserékért külön munkadíjat nem számol fel, az
anyagárat beszerzési áron biztosítja, jövı évi fizetéssel.
Tircsi Emil ENIGMA TIR Kft.
Amennyiben ık szerelik be, nem az erre jogosult, akkor elvész a szavatosság. Ezért szerepel
az anyagban a munkadíj.
Szécsi Bálint:
Kérdezi, hogy az Ifjúsági Ház és a Takarékszövetkezet épületének festése mennyibe kerülne?
Tircsi Emil ENIGMA TIR Kft.
Elmondja, hogy nem tudja pontosan, ezt ki kell számolnia, de véleménye szerint érdemes
lenne egy jó pályázatot megvárni és nemesvakolattal ellátni.
Szécsi Bálint:
Kérdezi, hogy grátiszba nem kaphatná-e ezt meg az Önkormányzat.
Tircsi Emil ENIGMA TIR Kft.
Elmondja, hogy nem tudja vállalni, mivel neki ezen haszna nincs, hisz az árajánlata a
beszerzési árakat tartalmazza és így is 40%-kal olcsóbban tud az Önkormányzat hozzájutni az
ablakokhoz általa. Csakis annyi kedvezményt tud adni, ami az ajánlatába benne van.
Szavatosságot csak úgy kap az Önkormányzat, ha az illetékes szereli be. Az is kedvezmény,
hogy az anyagárát jövıre kell kifizetni. Nem tud több kedvezményt adni, hisz neki ebben áll a
pénze, s ennek kamat vonzata is van.
Szécsi Bálint:
Elmondja, hogy még az Önkormányzat nem mondott az ajánlatra igent.
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Tircsi Emil:
Elmondja, hogy ı akkor visszamondja a rendeléseket, nincs belıle gond, de abban várja a
testület döntését, hogy igent vagy nemet mond-e az ablakcserékre.
Mezıssy Gyöngyi:
Kérdezi, hogy 16 albakcsere 500.000.-Ft-800.000.-Ft között van, 26 ablakcsere pedig ennek a
duplája?
Tircsi Emil:
Elmondja, hogy mikor korábban a polgármester úrral beszélt, nem volt meg a pontos
költségvetés, csak megközelítıleg mondott árat.
A Táncházzal kapcsolatban legnagyobb gondja az, hogy egy EMWA pályázatot finanszírozott
meg. A Kajus László elnök úrral egyeztetett, de még elırelépés nem történt. Jelenleg 83
napja tartozik neki az Egyesület, s ennek a napi kamat költsége:10.000.-Ft. Finanszírozni, így
nem tud még kisebb összeget sem meg.
Kajus László
Elmondja, hogy furcsállja a jelenlegi helyzetet, mert nem errıl volt szó. A pályázatot a
Takarékok vagy különbözı pénzintézetek megfinanszírozzák, de az ehhez szükséges papírok
beszerzés alatt vannak. Menjenek vissza az alapokhoz. Amint beszerzi a papírokat, beviszi a
hitelkérelemhez, de pl. a használatbavételi engedély beszerzését nem tudja sürgetni.
Tircsi Emil:
Elmondja, hogy a közbeszerzésnél nem volt szó az utófinanszírozásról, az tény, hogy benne
volt, hogy EMWA finanszírozásból valósul meg.
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy bár az épület az Önkormányzaté, de a pályázati elszámoláshoz úgymond
semmi köze nincs. Kezességet vállaltunk, de anyagi felelısséget nem vállaltunk. A
hitelfelvétel folyamatban van, ı is szeretné gyorsítani a folyamatot és segít ahogyan tud, de
más szerv munkáját gyorsítani nem tudja.
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Tircsi Emil:
Kéri a polgármestert és a képviselı-testület, hogy amennyiben tudnak segítsenek neki és az
Egyesületnek a támogatás lehívásában, valamint kéri döntsön abban a képviselı-testület, hogy
az árajánlatában foglalt, 1.263.000.-Ft összegő 26 ablakcserét a szolgálati lakásokon
költségvetése terhére elvégezteti –e, úgy hogy erre ı kamatmentes fizetést biztosít, jövı évi
teljesítéssel.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselı-testületének
37/ 2011 ( VII. 13.)
határozata
A szolgálati lakások ablakcseréjérıl.
Képviselı-testület:

A képviselı-testület által megismert 1.263.000.-Ft összegő árajánlatot a szolgálati lakásokon
lévı 26 ablak cseréjérıl elfogadta. Az 1.263.000.-Ft összeget a 2012 évi költségvetésében
tervezi és saját forrásból biztosítja.
VI./
Tájékoztatások
I./
A polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a fogorvos megkereste, hogy a széke
meghibásodott. Egy korábban megkötött szerzıdésre hivatkozással kéri a költsége
megtérítését.
Mezıssy Gyöngyi:
Elmondja, hogy már a költségvetés kapcsán beszéltünk arról, hogy felülvizsgáljuk a
szerzıdéseket. Erre nem terveztünk a költségvetésünkben.

II./
Elmondja, hogy megkereste Porcsalma polgármestere Gyırtelek- Szamosangyalos kerékpárút
összekötı szakasz pályázata ügyében. Porcsalma lenne a gesztor, mi részt vennénk benne,
ezen kellene gondolkodni, hogy benne leszünk-e.
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Szécsi Bálint:
Elmondja, hogy jó, hogy csak megfontolásra javasolja a polgármester, mivel kistérségi
üléseken is volt errıl a pályázati lehetıségrıl szó, s át kell gondolni, hogyan elınyösebb az
Önkormányzatnak a pályázaton részt venni.
III./
Elmondja, hogy a konyha januártól átkerült az Önkormányzathoz, azonban a felügyeletét nem
oldottuk meg. Várja a képviselı-testületet javaslatát, hogy a konyha felügyeletével kit
bízzanak meg.
Tarcali Gyuláné :
Javasolja, hogy a polgármester és a két alpolgármestert bízzák meg, hisz a két alpolgármester
irányítása alatt is mőködik konyha, így ık ebben a legkompetensebbek.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselı-testületének
38/ 2011 ( VII. 13.)
határozata

A konyha felügyeletének megbízásáról.
Képviselı-testület:
A konyha felügyeletével megbízza Szabó Béla polgármestert, Szécsi Bálint és Balogh Attila
alpolgármestereket.
IV./
A polgármester elmondja, hogy a Fergeteges Tánccsoport menni fog a hétvégén Belgiumba,
melynek 1.500.000.-Ft a költsége. A költségvetésnél úgy döntöttünk, hogy csak az ÖNHIKI
után adunk támogatást.
Kérdezi Kajus László elnök úrat, hogy mennyi támogatást szeretnének.
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Kajus László:
Elmondja, hogy már le akarták mondani az utat, de a Belga tánccsoport olyan e-mailt küldött,
amire nem mondhatnak nemet. Mindent megszerveztek és a költségekb is beszállnak. Itt
nagyon jól érezték magukat, így visszavárják ıket. Minden támogatást elfogad, megköszöni.
A polgármester javasolja a képviselı-testületnek, hogy 200.000.-Ft támogatást biztosítson a
Fergeteges Táncegyesületnek.
Szécsi Bálint
Kérdezi, hogy az elszámolás megtörtént-e, lehet –e támogatást adni? Erre majd térjenek
vissza.
Hopka Ildikó körjegyzı:
A szabályzatban foglaltak szerint nem, mert ott korábbi határidık vannak szabályozva.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselı-testületének
39/ 2011 ( VII. 13.)
határozata

A Fergeteges Táncegyesület támogatásáról.
Képviselı-testület:
Költségvetése terhére 200.000.-Ft összegő támogatást biztosít.

V./
A Polgárırség szintén kérelemmel fordult támogatás ügyében.
Javasolja, hogy a közlekedési költségeikhez 50.000.-Ft támogatást biztosítson a képviselıtestület.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselı-testületének
40/ 2011 ( VII. 13.)
Határozata

A Polgárırség támogatásáról.
Képviselı-testület:
A Polgárıség részére közlekedési költségeik enyhítéséhez 50.000.-Ft támogatást biztosít.

A polgármester a nyilvános ülést bezárta.

k.m.f

Szabó Béla
Polgármester

Hopka Ildikó
Körjegyzı

Kajus László

Tarcali Gyuláné
Jegyzıkönyv-hitelesítık
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