Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
ÖKÖRITÓFÜLPÖS
553- 13/2011
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. augusztus 29-én
tartott rendkívüli nyilvános ülésének:

a./ Jegyzőkönyve:199 től-208-ig
b./ Tárgysorozata: 1-től-3-ig
c./ Határozatai: 48-tól-49-ig
d./ Rendeletei: -

Tárgyalásra
/Nyilvános ülésen/

1./ Előterjesztés a KÖZOP-3.2.0/c-08-11 számú, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című
pályázat benyújtására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
2./ Előterjesztés a 42/2011 (VII.22) ÁSZ vizsgálat kezdeményezése tárgyú határozat
felülvizsgálatára.
Előadó: Szabó Béla polgármester
3./ Előterjesztés a Körtefesztivál aktuális feladataira.
Előadó: Szabó Béla polgármester

Ököritófülpös, 2011. augusztus 29.

Szabó Béla
Polgármester

Hopka Ildikó
Körjegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én tartott
rendkívűli nyilvános ülésén
Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Ököritófülpös
Jelen vannak
Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Balogh Attila
Kiss László
Tarcali Gyuláné
Kukucskáné Laboncz Márta
Kajus László
Mezőssy Gyöngyi

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.
Elmondja, hogy az ülés összehívása az szmsz 5.§ (4) bekezdése alapján személyes meghívás
alapján történt az együttes ülést követően.
Javasolja, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg :
1./ Előterjesztés a KÖZOP-3.2.0/c-08-11 számú, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című
pályázat benyújtására”
2./ Előterjesztés a 42/2011 (VII.22) ÁSZ vizsgálat kezdeményezése tárgyú határozat
felülvizsgálatára
3./ Előterjesztés a Körtefesztivál aktuális feladataira „ napirendi pontokat.
Jegyzőkönyv- hitelesítőknek javasolja Mezőssy Gyöngyi és Kajus László képviselőket.
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi
pontokat megtárgyalásra elfogadta. A jegyzőkönyv – hitelesítőkre tett javaslatot a képviselőtestület elfogadta.
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1./ Napirendi pont
Előterjesztés a KÖZOP-3.2.0/c-08-11 számú, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című
pályázat benyújtására
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:

A polgármester a képviselő-testület tagjai számára kiadja az írásos határozat- tervezetet.
Elmondj, hogy ez határon kívüli kerékpárút kiépítésére kiírt pályázat, ami 100% -os
támogatási intenzítású és Porcsalma gesztorságában valósulna meg, Ököritófülpös
Nagyközség képviselő-testületének ezzel plusz feladat nem lenne csak annyi, hogy
csatlakozik –e a pályázathoz.
Hozzászólások:
Szécsi Bálint :
Kérdezi, hogy attól hogy 100%-os a támogatás adódhatnak-e előzetesen költségek, pl.
tervezés stb.
Kérdezi továbbá, hogy nincs- e felfüggesztve a pályázat?
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy véleménye szerint semmilyen plusz költségbe nem került, de a feltett
kérdések ügyében felhívja Porcsalma polgármesterét és azonnal választ ad, 5 prec szünetet
rendel el.
Néhány perc után elmondja, hogy a pályázat nincs felfüggesztve, s Ököritófülpösnek
semmilyen költségei nem keletkeznek, csak a gesztor Önkormányzatnak. A képviselőtestületnek lényegében csak a támogatásába kerül, hogy a páylázat részesei lesznek e- vagy
sem.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2011( VIII.29)Kt.
határozata
- pályázat benyújtásáról a KÖZOP-3.2.0/c-08-11 számú, „Kerékpárút-hálózat
fejlesztése” című pályázati felhívásra. Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a KÖZOP-3.2.0/c-08-11 számú, „Kerékpárúthálózat fejlesztése” című, 100%-os támogatottságú pályázati felhívására „Győrtelek és
Szamosangyalos között hivatásforgalmú külterületi kerékpárút tervezése” címmel. A
pályázatot az érintett települések konzorciumi formában nyújtják be. A konzorcium
gesztora Porcsalma Nagyközség Önkormányzata. A konzorcium tagjai: Győrtelek
Nagyközség Önkormányzata, Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata, Pátyod
Község Önkormányzata, Csenger Város Önkormányzata, Szamosangyalos község
Önkormányzata.
2. Kijelenti, hogy a pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel Ököritófülpös
Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott általános, illetve
részletes rendezési tervnek
3. A konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásával, a pályázat előkészítésével,
lebonyolításával a polgármestert megbízza és felhatalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. szeptember 01.
2. Napirendi pont
Előterjesztés a 42/2011 (VII.22) ÁSZ vizsgálat kezdeményezése tárgyú határozat
felülvizsgálatára
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület ÁSZ vizsgálat mellett döntött, így ez
ügyben megkereste az Állami Számvevőszéket, akik a következőket válaszolták, illetve
javasoltak. Soron kívüli vizsgálat náluk nincs, mivel a Számvevőszék egy előre ütemezett terv
szerint vizsgálódik. Jelenleg a nagyobb városok, utána a csődbe jutott és a csőd közeli
önkormányzatok gazdálkodását vizsgálják. Menetrendjün van, amit be kell tartaniuk.
Javasolták, hogy vagy a belső ellenőrrel, vagy az Önkormmányzat könyvvizsgálójával
vizsgáltassák meg a beruházást.
Hozzászólások:
Szécsi Bálint:
Kérdezi a jegyzőt, hogy kötelező –e a saját belső ellenőrt vagy könyvvizsgálót megbízni?
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Hopka Ildikó körjegyző:
Elmondja, hogy nem kötelező. A belső ellenőrzés a mátészalkai Többcélú Kistérségi
Társulással kötött társulási megállapodás keretében történik, ingyenesen. Ha nem ezt veszi a
képviselő-testület igénybe mást bíz meg, azért fizetni kell. A belső ellenőr Kedvesné Fülöp
Ildikó. Az Önkormányzatnak van, könyvvizsgálója, mivel könnyvizsgálatra kötelezett, Mátrai
Istvánné, ezért a tevékenységért fizet az Önkormányzat.
Szécsi Bálint alpolgármester:
Hogyan működik a felelősség szempontjából?
Hopka Ildikó körjegyző:
A könyvvizgáló és a belső ellenőr is szakember, amit leír, azért felelősséget vállal.
A könyvvizsgáló a jelentését záradékkal látja el, lebélyegzi.
A tapasztalata szerint az ÁSZ is a vizsgálata megkezdése előtt, el szokta kérni a
könyvvizsgálói és a belső ellenőrzési jelentéseket is.
Kajus László
Javasolja, hogy ne egy külső belső ellenőrt bízzanak meg, hanem Kedvesné Fülöp Ildikót
kérjék fel az ellenőrzés lvégzésére. Véleménye szerint, ha külső ellenőrt kérnének fel, az azt
jelentené, hogy az ő munkájába nem bízunk meg.

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2011( VIII.29)Kt.
határozata
A 42/2011 (VII.22) ÁSZ vizsgálat kezdeményezése tárgyú határozat felülvizsgálatáról.
Képviselő-testület:
A 42/2011( VII.22) tárgyú határozatát megváltozatja és felkéri Kedvesné Fülöp Ildikót a
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrét, hogy Ököritófülpös Nagyközségben
soron kívüli belső vizsgálatot folytasson le az EMWA településközpont és közpark beruházás
szabályszerűsége ügyében.

202

3. Napirendi pont
Előterjesztés a Körtefesztivál aktuális feladataira.
Előadó: Szabó Béla polgármester

A polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, beszéljék át a Körtefesztivál programját,
jelöljék ki a felelősöket és beszéljék meg az aktuláklis feladatokat.
Elmondja, hogy a Körtefesztivál főzőversennyel indulna, augusztus 30. napjáig
jelentkezhetnek a csapatok. Zsűrit kell választani, amely állna az Egyesületi vezetőkből és az
Idősek Klubja tagjai közül lenne a zsűriben egy személy.
Aki ezt az egészet összefogná Kiss László képviselő.
Hozzászólások:
Balogh Attila:
Kérdezi, hogy a konyha dolgozói közül nem kellene valaki a zsűribe?
Kajus László:
Javasolja, hogy a zsűribe ne érintett legyen. Legyen a zsűribe meghívott vendég, plusz
képviselők.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Javasolja, hogy Kiss László oldja ezt a feladatot meg.
Kiss László:
A feladatot vállalja és kérdezi, hogy a helyezésnél hány kategória lesz és 5 főből álló zsűri
megfelelő –e?
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, a Coop ABC 20.000.-Ft támogatást adott. 3 helyezés lesz, az első díj helyezettje
egy 10.000.-Ft értékű ajándékcsomagot, a második 6.000.-Ft –os ajándékcsomagot és a 3. díj
helyezettje 4.000.-Ft ajándécsomagot kap.
Kajus László:
Javasolja, hogy a főzőcsapatok utalvány formájában kpaják meg a díjat, mivel egy
ajándékcsomagot nehezen tud egy csapat szétosztani.
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Szabó Béla polgármester:
A javaslatot fogja tolmácsolni, mivel a Coop-nak van saját utalványa, reméli semmi gond nem
lesz ezzel a kéréssel.
Elmondja, hogy ezzel párhuzamosan menne 10 órától-12 óráig egy szakmai program a
Házasságkötő teremben, növényvédelem és piaci helyzet témakörben, melyre felkéri Balogh
Attilát, hogy fogadja a vendégeket.
12 óra-13 óra között lenne a főzőcsapatok zsűrizése.
Kiss László:
Elmondja, hogy arra kellene figyelmeztetni a főzőcsapatokat, hogy ha árúsítanak, akkor
nyugtát kell adni, mivel a környéken valamelyik településen ezért büntettek.
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy délelőtt lenne még a kemencés program és a bejáratnál gyümölcs osztás
történne, minden belépő a pavilonnál kapna egy körtét, amelybe be kellene vonni a
vállalkozókat is.
Ennek a programnak a koordinálására Tarcali Gyulánéra gondolt.
Tarcali Gyuláné:
Elmondja, hogy véleménye szerint kicsit késésben vagyunk. Kérdezi mi lenne az elvárás felé?
Vállalja a feladatot, de az Egyház is felkérte, hogy vegyen a munkájukban részt. Az Idősek
Klubja szokott kompótot és befőttet berakni, de Magdival beszélt és nem tudott róla, hogy
kell-e csinálni, valamint Annuska is jelezte, hogy nem tud konkrétumokat.
A kemencét a fesztivál előtti nap ki kellene próbálni.
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy a Vadásztársaság is jelezte, hogy a kemencében sütne malacot.
Szécsi Bálint:
Elmondja, hogy mindketten beszéltek Magdival az Idősek klubja vezetőjével és Annuskával
is beszélt a polgármester. Ő úgy gondolja, hogy mindenki tegye mellé a magáét.
Szabó Béla polgármester:
Egyszerű dolgot kér, legyen koordinálva az osztás és kemencébe sütés. Ha segítség kell,
Kovács Imrét kell keresni.

204

Kajus László:
Kérdezi, hogy milyen sátor lesz?
Szabó Béla polgármester:
Pavilonok, sörsátrak és lesz egy nagy sátor.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Kérdezi, hogy szeszes ital árúsítás és hidegtál lesz?
Szabó Béla polgármester:
Igen, mindkettő lesz.
Tarcali Gyuláné:
Kérdezi, hogy termelői sátor lesz?
Szabó Béla polgármester:
Nem. A termelők közül a Barla Szabó Kft. adja a fesztiválhoz szükséges körtét.
Elmondja, továbbá, hogy a színpad díszítését Szécsi Bálint vállalta.
13 órától a kulturális csoportok jönnének. Iskola- Óvoda- Nyugdíjas Klub.
Ennek a felelősei: Kajus László- Mezőssy Gyöngyi- Kukucskáné Laboncz Márta lennének.
Belépőjegyeket megrendelte, karszalag lesz. 3-14 éves korig 100.-Ft, afelett 300.-Ft áron.
A fellépők belépése ingyenes lesz.
Kajus László:
Javasolja, hogy mérjék fel ki hány fővel kíván a rendezvényen részt venne.
Mezőssy Gyöngyi:
Javasolja, hogy biztonsági őrökre legyen bízva a jegyszedés.
Kajus László:
Kérdezi, hogy lehetőség lenne –e, hogy Vincze Orsi fellépjen? Neki saját versei is vannak a
zenélés mellett.
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Tarcali Gyuláné:
Elmondja, hogy már kiment egy meghívó, azon nem szerepel, hogy néz majd ki, hogy az
egyiknek engedünk a másiknak nem.

Szabó Béla polgármester:
Meg lehet oldani, felhatalmazza Kajus Lászlót, hogy Vincze Orsolyát a fellépéssel
kapcsolatban megkeresse.
Elmondja, hogy a hivatali dolgozók a vendéglátásba segítkezzenek, úgy ahogy eddig szokott
lenni. Hűtőkocsi lesz, az üditőket 50.000.-Ft értékben a Familia ABC ajánlott fel.
Kiss László lesz a büfés, a műsorvezető Szabóné Sebők Gyöngyi lesz.
Az Önkormányzati konyha 300 főre főz, kapnának ebédet a fellépők, a dolgozók, s a
képviselő-testület tagjai egységesen 4 ebédet.
Úgy gondolta, hogy 300 adag babgulyást és 300 adag káposztát készítenének.
Tarcali Gyuláné:
Véleménye szerint elég lenne csak káposzta és annak az adagszámát meg lehetne emelni.
Kajus László:
Javasolja, hogy aki vendéget hív, az biztosítsa az étkezést, de aki egész nap segítenek, azok ne
csak 1 ebédjegyte kapjanak. Ingyen ne kapjon mindent mindenki, de meg kell találni a
középutat.
A polgármester javasolja, hogy mégegyszer a héten beszéljék át a programot, csütörtökön 14
órakor üljenek ismét össze és testületi ülésen kívül beszéljék át részletesen a Fesztivál
programját.
A képviselő testület a polgármester tájékoztatóját tudomásul vett.
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Egyebek

Mezőssy Gyöngyi:
Emlékezteti a polgármestert, hogy év végén a kitűnő tanulóknak az lett ígérve, hogy kapnak
egy jutalom Parlamenti látogatást. Kérdezi lesz e belőle valami?
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy a megszervezését ne a polgármestertől várják, ha felé ez az igény beérkezik,
ő el fog az ügyben járni.
Mezőssy Gyöngyi:
Kérdezi lesz –e füzet és tankönyvtámogatás? Úgy tudja a tankönyv a helyi iskolában kb. 5
gyereket érint, aki nem normatív jogon jogosult az ingyenes tankönyvre. Az EU-s csomagok
vonatkozásában kapott –e mindenki a faluban?
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan lesz, füzet az IPR-s pénzből, s a tankönyv is,
kizárólag a helyi iskolában tanulók számára lesz ingyenes.
Az EU-s csomag nem mindenkinek járt, akinek a jövedelme 70.000.-Ft alatt volt, csak azok
kaptak. Az alapelv ez volt, 100%-ban minden elvárásnak nem lehet megfelelni.
Kajus László:
Elmondja, hogy mielőtt el kezdenek a közmunkások kaszálni, szedjék össze a szemetet.
Továbbá a Tűzvész emlékműnél este oda járnak vizelni, a Polgárőrségnek fel kellene hívni
erre a figyelmét.Odamagolnak, ott randevúznak, fizetéskor üvegeket eldobálnak.
Szabó Béla polgármester:
Ideiglenesen egy parkőrt kell erre a helyre beállítani. A későbbiekben pedig hozni kell helyi
rendeletet, aki nem tartja be a szabályokat a helyi rendelet alapján bírságolni kell.

A polgármester a rendkívüli nyilvános ülést bezárta.
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k.m.f

Szabó Béla
Polgármester

Hopka Ildikó
Körjegyző

Mezőssy Gyöngyi

Kajus László
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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