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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. szeptember 8-án
tartott nyilvános ülésének:

a./ Jegyzőkönyve:209- től- 218-ig
b./ Tárgysorozata: 1-től-4-ig
c./ Határozatai: 50-től-52 -ig
d./ Rendeletei: -

Tárgyalásra
/Nyilvános ülésen/

1./ Előterjesztés Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat 2011. évi ½ éves beszámolójának
elfogadására
Előadó: Szabó Béla polgármester
2./ Előterjesztés az Önhiki pályázat benyújtására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
3./ Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi
Társulás Társulási megállapodásának módosítására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
4./ Egyebek
Ököritófülpös, 2011. szeptember 08.

Szabó Béla
Polgármester

Hopka Ildikó
Körjegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2011. szeptember 08-án tartott
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.
Jegyzőkönyv- hitelesítőknek javasolja Kukucskáné Laboncz Márta és Tarcali Gyuláné
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.

1./ Napirendi pont
Előterjesztés Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat 2011. évi ½ éves beszámolójának
elfogadására
Előadó: Szabó Béla polgármester

A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
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Köszönti az ülésen megjelent pénzügyi munkatársakat.
Elmondja, hogy az idei év egy elég szoros, megszorított költségvetés, amely úgy néz ki
tartható lesz. 28.000.000.-Ft működési hiányból, az Önhiki első köréből, 14.800.000.-Ft
összeget már megkaptunk és reméli, hogy az Önhiki második körében is támogatást
kapunk. Javasolja, hogy menjenek végig az anyagon. Kérdezi, hogy az első oldalon van-e
kérdés?

Hozzászólások:
Balogh Attila:
Kérdezi, hogy a tervezett iparűzési adó fele sem teljesült, mi az oka?

Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy az ismereti szerint az első félévbe előleget kell fizetni, s majd szeptemberben
fog jelentkezni a tényleges eredmény.
Kiss Lajosné pénzügyi előadó:
Elmondja továbbá, hogy a tavaly kicsit alul lett tervezve az iparűzési adó és az Önhiki miatt
az idén bővebben terveztek.

Balogh Attila:
A polgármester 28millió hitelt mondott, a beszámolóban pedig 56 miliió szerepel, mi ennek
az oka? Mennyi a kamat a hitelre?
Kiss Lajosné pénzügyi előadó:
Elmondja, hogy ez úgy tevődik össze, hogy eddig ami hitelt összesen felvettünk ide van
lekönyvelve, de ennek megvan a kiadási oldala is, hisz ennől 48 millió forintot
visszafizettünk, tehát a tényleges hitelállomány 8 millió forint.
Mezőssy Gyöngyi:
Az egyéb bevételek túl alacsonyak, miért?
Szintén így van az étkezeésnél is.
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Kiss Lajosné pénzügyi előadó:
Az egyéb bevételek között szerepel, pl. rossz padokat értékesítettünk és ennek a bevétele.
Terveztünk egy összeget, amit nem tudjuk, hogy be fog –e folyni, s most ebben az évben
elmaradt, de mivel bázis alapú tervezés van a tavalyi évhez viszonyítottunk itt is.
Az étkezés azért alacsony, mert itt pénzforgalom nélküli szemléletű könyvelés van, mivel
sokan utalványban kapják meg az étkezést és úgy könyvelik le, de ÁFA szempontjából
szerepeltetni kell.
Balogh Attila:
Felújítási bevételek EU forrásból benne van.
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, míg a pályázat el nem dől, szerepeltetni kell a költségvetésbe. Még nem pályáztunk
eddig sikeresen, de az erdeit költségvetésben terveztünk.
Kiss Lajosné pénzügyi előadó:
Elmondja, hogy a ¾ éves beszámoló elfogadása előtt akkor már ismert lesz valószínűleg
minden beruházás, módosítani kell a költségvetési rendeletet.
Tarcali Gyuláné:
Az elkülönített állami pénzalapoknál mi szerepel.
Kiss Lajosné pénzügyi előadó:
Elmondja, hogy itt tervezzük meg a szociális segélyek azt a részét, amelyet az államtól
kapunk meg. Eredeti előirányzatban nem tudjuk tervezni. Bruttó módon tervezünk, hisz amit
az államtól megkapunk azt tudjuk tervezni, van aminek a 80%-át, 90%-át, 75%-át kapjuk meg
az államtól, a többi a saját rész. De ha visszalapozunk az Önkormányzatok költségvetési
támogatásához, egyes szociális feladatok támogatása, ott nincs eredeti előirányzat. Mikor év
közbe megkapjuk az állami pénzeket az állami támogatási oldal nő, míg az alapoktól átvett
támogatás csökken és így lesz meg a költségvetési egyensúly. Ezt minden évben így kell
megtervezni.
Tarcali Gyuláné:
Sok minden nem teljesült, a felhalmozási bevételeknél a 26 millió ki van húzva.
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Kiss Lajosné pénzügyi előadó:
Ez még most fog teljesülni, mert a ½ éves beszámoló június 30-ig van, s már a következő
beszámolóba benne lesz, mert az Egészségház beruházásával most fogunk elszámolni. A még
meg nem valósult beruházás, de ezt mint korábban is mondta a ¾ éves beszámolóval
egyidőben költségvetési rendeletet kell módosítani.
Balogh Attila:
Az Igatási tevékenységnél 66 millió forint a teljesítés.
Kiss Lajosné pénzügyi előadó:
Ide van lekönyveleve a 48.800.000.-Ft, hitel visszafizetés, azért ugrott ez annnyira meg.
Kiss László:
Család és nővédelem 21millió előirányzat és teljesítés 2.2millió.
Kiss Lajosné pénzügyi előadó:
Az Egészségház felújítása a 17.100.000.-Ft ide volt betervezve. Ebbe van a védőnő bére és az
épület, dologi kiadásai. Majd itt is a következő időszakban ha megtörténik a pályázat
elszámolása arányban lesz.
Tarcali Gyuláné:
A mozgáskorlátozottnál alulterveztük?
A város és községgazdálkodásnál is alul van tervezve?
Hopka Ildikó:
A mozgáskorlátozott támogatás egyszeri támogatás, már következő félévben nem fog
jelentkezni.
Kiss Lajosné pénzügyi előadó:
A város és községgazdálkodásnál van betervezve az iskolapályázat, mai nem nyert.
Tarcali Gyuláné:
A temetési segély is alul lett tervezve.
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Kiss Lajosné pénzügyi előadó:
Ez kiszámíthatalan.
Tarcali Gyuláné:
Útravaló ösztöndíj, 144.000.-Ft, hogy működik?
Balogh Attila:
Ezt a hivatal fizeti ki, de az iskola bonyolítja és pályázza.
Tarcali Gyuláné:
Kistérségi társulásoknál miért van eltérés?
Szabó Béla polgármester:
Volt valamennyi pénz megmaradva a kistérségnél, leutalták, majd jött egy telefon, hogy
utaljuk vissza.
Kajus László:
Hogyan működik ez, hogy csak visszakérik, mire kérik vissza?
Balogh Attila:
A kiadásoknál a személyi juttatások több a tervezettnél.
Kiss Lajosné pénzügyi előadó:
Ez azért van mert pedagógusok IPR támogatása is itt jelentkezik, de bevételként a
központosított előirányzatok között szerepel.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Kérdezi, a pénzügyestől, hogy a 3 mellékletben szereplő kimutatásnak, meg kellen egyeznie a
2 mellékletben kimutattakkal?
Kiss Lajosné pénzügyi előadó:
Igen.
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Kukucskáné Laboncz Márta:
Mert nem egyezik meg és itt lenne kérdése, az átmeneti segéllyel kapcsolatban és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatással kapcsolatban? Lehet ez elírás?
Kiss Lajosné pénzügyi előadó:
Ez nem elírás, mert a segélyek között nincsen minden egyes segélyre külön szakfeladat, de
összességében megegyezik. Vannak segélyek amelyek külön szakfeladaton, de vannak olyan
segélyek, amelyeket össze kellett adni, de ha mindegyiket összeadjuk, akkor egyezik. Így pl.
199 és 160 között van 33. A segélyek között kiegészítő gyermekvédelmi támogatás nincs,
mivel ennek nincs szakfeladata tehát valamelyik segélyhez hozzá kellett könyvelni, s ez a
kettő adja ki a rendkívűli gyeremkvédelmi támogatást. Ugyanígy van az átmeneti segélynél is.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
50/2011 ( IX. 08)
Határozata

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat 2011. évi ½ éves beszámolójának elfogadásáról.
Képviselő-testület:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi ½ éves beszámolóját a jegyízőkönyv
melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

2. Napirendi pont
Előterjesztés az Önhiki pályázat benyújtására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester elmondja, hogy a tervezet kiment, a pályázat benyújtásához testületi
döntés kell. Egyet már benyújtottunk, kéri támogassák.
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Kiss László:
Kérdezi ezzel veszteni valónk nincs?
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, ezzel csak nyerhetünk.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
51/2011 ( IX. 08)
Határozata
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról.
Képviselő-testület:
1. Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6.számú melléklet 2. pontja alapján
(a továbbiakban 6.számú melléklet)támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2. Ököritófülpös Nagyközség képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a
következő nyilatkozatot teszi:
I.
a) Ököritófülpös települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén
1 000 fő feletti.
II. a) Ököritófülpös települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011.
évben ilyen jogcímen 9.500 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési
rendeletét 28.320 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az
Ötv. 88.§. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
V. Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett és az
önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
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3. Napirendi pont
Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi
Társulás Társulási megállapodásának módosítására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester elmondja, hogy az anyag kiment, a központi orvosi ügyelet a sürgősségi
ellátás épületébe költözik át, s a működési engedély megkéréséhez szükséges a társulási
megállapodás jóváhagyása.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
52/2011 ( IX. 08)
Határozata

-a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási
megállapodásának módosításárólKépviselő-testület:
Jóváhagyja a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Mátészalka Társulási Megállapodásának a melléklet szerinti módosítását.
Felhatalmazza Szabó Béla polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.

4. Napireni pont
Egyebek
Szécsi Bálint az ülésről távozik.
A polgármester megköszöni a jelen lévők hozzáálását, hogy rövid idő alatt egy jól sikerült
Köertefesztivált sikerült megrendezni. 1.600.000.-Ftban került, 500.000.-Ft folyt be, tehát kb.
1.100.000.-Ft a költsége. A Feszivál színvonalát még lehetne tovább erősíteni. A költségekbe
nincsenek benne az a 200.000.-Ft támogatás, hús, amit a YOUNG Kft. adott. A Familia ABC
üdítőt adott, de a támogatásokat sem a bevételnél sem a kiadásnál nem számította bele. Az
italárúsításnál nem volt probléma.
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Kiss László:
Elmondja, hogy egy- két emberrel volt azért probléma, ezt jelezte is a rendőröknek a jövőben
el kell azon gondolkodni, hogy lehet az ilyen embereket távoltartani.
Szabó Béla:
Rendzavarók voltak, de nem volt több atrocitás, mint mikor nincs szeszes ital árúsítás.
Tűzijáték nem volt, mert túl drága lett volna, helyette bál volt. A főzésnél az árúsítást nem
biztos, hogy a jegyzőnek kellett volna ellenkampányolni. A kemence jól sikerült, de nem
biztos, hogy kellett a régiségkiállítás, mivel a pavilon díszitése fontosabb lett volna.
Hopka Ildikó:
Elmondja, hogy nem ő, hanem Kiss László képviselő hívta fel erre a figyelmet, hisz eddig is
árúsítani, csak engedélyek birtokában lehetett.
Kiss László:
Ő azért szólt, hogy ne legyen ebből probléma, mert kemény büntetéseket szabnak ki.
Kajus László:
Véleménye szerint a tánccsoprtnak is volt akkora sikere, mint Pataki Attilának, nem
kicsinyítve ezzel Pataki érdemét, de nem kell túlzásokba esni.
Megbizonyosodhattunk, hogy több ilyen rendezvényt kellene tartani. Nekik a rendezőknek
komyolyabban hozzá kell állni a következtetéseket le kell vonni. A Tűzijáték nem hiányzott,
senki sem hiányolta. Már délelőtt 800 fizetős vendég volt, s délután még többen jöttek. Több
ilyen rendezvényt kell csinálni, mivel a Leadernél is van két napos rendezvényre is pályázat.
Összeségében egy jól sikerült rendezvény volt.
Szabó Béla:
Ő is felül értékelte a Tánccsoportot, mint Pataki Attilát, főként eszmei értékbe. Ő egy húzónév
volt, de felül kell vizsgálni ezt is, hisz lehet, hogy ennyi pénzért nívósabb csapatokat lehet
hívni Kárpátaljáról.
Mezőssy Gyöngyi:
Véleménye szerint egy nagy név, hogy legyen látogató minden kép kell.
A Vidámpark is nagyon gyenge volt.
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Szabó Béla:

A tanulságokat le kell vonni, előre nem kell fizetni csak utólag. Pataki Attilától is hiába kérte,
hogy Edda dalokat énekeljen, mulatósba ment át. Ez pedig szerződésszegés.

A polgármester a nyilvános ülést bezárta.

k.m.f

Szabó Béla
Polgármester

Hopka Ildikó
Körjegyző

Kukucskáné Laboncz Márta

Tarcali Gyuláné

Jegyzőkönyv-hitelesítők
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