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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott
együttes nyilvános ülésén
Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Ököritófülpös
Jelen vannak Ököritófülpös részéről:
Szabó Béla polgármester
Tarczali Gyuláné
Kukucskáné Laboncz Márta
Kajus László
Mezőssy Gyöngyi
Rápolt részéről:
Petri István polgármester
Id.Móricz Ferenc
Szilveszter Gábor
Kaszonyi József
Kiss Zoltán
Tanácskozási joggal megjelent: Hopka Ildikó körjegyző
Szabó Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból 5 fő az ülésen megjelent, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja Kajus László és Kukucskáné Laboncz Márta
képviselőket.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg.
Petri István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel az 5 fő testületi tagból mind az 5 fő megjelent, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg.
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat
megtárgyalásra elfogadta. A jegyzőkönyv – hitelesítőkre tett javaslatot Ököritófülpös
Nagyközség képviselő-testülete elfogadta.
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1./ Napirendi pont
1./ Előterjesztés a Németh Lili Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda 2012. évi
költségvetési koncepciójának elfogadására.
Előadók: Szabó Béla gesztor önkormányzat polgármestere, gazdálkodási előadók

A gesztor önkormányzat polgármestere szóban az alábbi előterjesztést adja:
A napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az írásos anyag a képviselő-testület
tagjai számára kiadásra került, jónak tartja, de még biztos információink nincsenek, így
alapigazságokat tudunk megfogalmazni, takarékoskodni fogunk, bevétel-növekedés a
gyereklétszám növelésével érhető el, valamint a fűtéskorszerűsítéssel. Várja a további
hozzászólásokat.
Hozzászólások:
Petri István polgármester:
Egyért a kollegája által elmondottakkal elmondja, hogy tervezni csak úgy lehet, ha már
biztosat tudunk. Ha meglesznek a pontos számok, akkor tudnak biztosat.
Kajus László:
Elmondja, hogy egyetért a takarékoskodással, de véleménye szerint egy a fontos, hogy
Ököritófülpösön megmaradjon az iskola.
Ezt jó, ha kimondják, mert más hangokat is lehet hallani a faluba, s politikai vonalon arra kell
törekedni, hogy megmaradjon az iskola.

Petri István:
Egyetért az elhangzottakkal, mindenképpen szerencsés lenne, ha megmaradna az iskola, meg
kell tartani helyben az iskolát, mert Rápoltnak is ez az érdeke. Meg kell tartani a
pedagógusokat és a gyereklétszámot is.
Minden gyereklétszámfüggő, elengedni a településről nem szabad semmit. Változások
lesznek, majd a kormányzati döntés szabja meg hogyan lehet a későbbiekben megtartani az
iskolát. Lehet továbblépni még gyerekeket hozni, felvenni más intézményekkel a kapcsolatot,
de minden attól függ kapunk-e rá pénzt. Mindenki tudja változások lesznek, ki fogja
fenntartani az iskolát, az állam vagy az önkormányzat nem lehet tudni.

264

Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy ez evidencia számukra, nem kérdés, s a későbbiekben is meg szeretnék
tartani az iskolát, ha lehet, ez nem kérdés. Az iskola pályázatot is ezért szerették volna
benyújtani, de sajnos ez nem sikerült, így ismételten be kell adni. A törvényt viszont nem
tudják felülírni.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Elmondja, hogy ő olvasta a köznevelési törvény tervezetét és az alsó tagozat megmaradna
felső tagozaton párhuzamos osztályoknak kell lenni. Kérdezi, hogy abba az irányba elindultak
–e már, hogy ide jöjjenek át a tanulók.
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy a tavasszal megkereste a porcsalmi polgármester, hogy szeretnének egy
közös fenntartású iskolát az ő gesztorságukkal, melyre az volt a válaszuk, hogy ők is de
Ököritófülpös gesztorságával. Ezért ennyibe maradt a tárgyalás. Mert akkor a támogatás
magasabb lenne. Van egy másik lehetőség, melyet az gondolja a köznevelési törvény fog
megoldani, addig működnek úgy ahogy eddig. Géberjén lenne egyébként a legkézenfekvőbb,
hisz velük vagyunk szomszédságban, s már volt is próbálkozás a korábbi polgármesterrel,
szeretnék legalább a felső tagozatot idehozni, úgyis szinte ököritófülpösi gyerekekből áll. S
azzal az ököritófülpösi iskola rentábilisen tudna működni, kb. 250 fővel. A törvény
szeptembertől fog érvénybe lépni, s majd megoldja.
Kérdezi van-e más kérdés, hozzászólás, majd szavazásra teszi fel a kérdést.
Hopka Ildikó:
Kérdezi, hogy étkezési hozzájárulás tervezhető-e?
Szabó Béla polgármester:
A költségvetés elfogadásáig nem, ha majd ha a költségvetést látjuk, akkor igen. Nem akarjuk
megvonni, de ha nem jut rá, akkor biztosítunk.
Petri István:
Mindenkinek jól jönne, de csak akkor, ha kiforogja magát.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

265

Ököritófülpös képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
A Rápolt község képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő – Testületének
62/ 2011 ( XI. 30.)
határozata

Rápolt község Önkormányzat Képviselő – Testületének
25/ 2011( XI.30.)
Határozata

A Németh Lili Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda 2012. évi költségvetési
koncepciójának elfogadásáról.
Képviselő-testület:
A Németh Lili Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda 2012. évi költségvetési
koncepcióját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

2./Napirendi pont
Előterjesztés a közösen fenntartott Idősek Klubja 2012. évi költségvetési koncepciójának
elfogadására.
Előadó: polgármesterek, gazdálkodási előadók
A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
A polgármester elmondja, ha sok hozzáfűznivalója nincs, annyi, hogy a fűtésen lehetne
takarékoskodni, vagy egy kisebb épületbe átszervezni, nem tudja, hogy lehetséges –e, hogy
van az alapító okiratban. 10 épületük van, amely java része kihasználatlan.
Nem az Idősek klubjáról beszél hisz, az épp az egyik leggazdaságosabb intézmény, de azért,
hogy heti egy alkalommal összejöjjenek, lehet máshol is meg lehetne oldani.
Petri István:
Az Idősek klubja az, ami nyereségesen működik és mindkét település számára ez jó.
Eredményes munkát végeztek az ott dolgozók és a nyugdíjasok is meg vannak elégedve, jó
visszajelzések jönnek vissza. Összhangba tudtunk működni. Az ilyenekre érdemes áldozni,
erre Ököritófülpös áldozott is. Ha Ököritófülpös még kedvezőbb pénzügyi feltételek mellett
tudja működtetni, azt meg kell keresni.
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Hopka Ildikó körjegyző:
Az Idősek klubja működési engedélyhez kötött a személyi feltételek megléte mellett, a tárgyi
feltételeknek is meg kell felelni.
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy csak racionalizáláson gondolkodott, lehet abban kellene gondolkodni, hogy
még valamit odavinni, mert mindent fenntartani, azt az Önkormányzat nem fogja bírni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ököritófülpös képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
A Rápolt község képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő – Testületének
63/ 2011 ( XI. 30.)
határozata

Rápolt község Önkormányzat Képviselő – Testületének
26/ 2011( XI.30.)
Határozata
Az Idősek Klubja 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról.
Képviselő-testület:
Az Idősek Klubja 2012. évi költségvetési koncepcióját a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadta.
3./ Napirendi pont
Előterjesztés a Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadására.
Előadó: Hopka Ildikó körjegyző

A körjegyző szóban az alábbi előterjesztést adja:
Az írásos előterjesztést kiküldtük, teljesen biztosat még nem tudunk, amely egészen biztosnak
látszik, hogy a jövő év a változások éve lesz, és a parlament elfogadja az önkormányzatokról
szóló törvényt.
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2013-tól fog életbe lépni az önkormányzatokra vonatkozó rész, több tervezet is volt már. Ezek
a tervezetek elérhetek a Belügyminisztérium honlapján. Volt olyan tervezet, amely 3000 főnél
húzta volna meg a lélekszámot, de amely tervezetet most a kormány elfogadott 2000 főnél
húzták meg a lélekszámot, ahol önálló hivatal működhet. A 2000 fő alatti településeken
kötelező lesz társulni és a jelenlegi Körjegyzőség helyett összesített hivatalok lesznek. Egy
társuláshoz maximum 6 település tartozhat. 60 nap áll majd az Önkormányzatok
rendelkezésére, hogy önkéntes formában hozzanak létre társulást, ha ez idő alatt nem sikerül,
akkor a megyei Kormányhivatal fogja kijelölni ki kivel kénytelen társulni. A finanszírozás
rendszere is átalakul, és feladatellátáshoz kapcsolódó finanszírozás fogja felváltani a
jelenlegit. Ezzel együtt a törvény megmondja bizonyos feladatokat mennyi létszámmal lehet
megoldani. A hatáskörök is csökkennek, bizonyos feladatok átkerülnek a járási hivatalokhoz.
Ilyen hatáskörök pl. gyámügy, építésügy, szabálysértések. Ezekre már történnek felmérések
is. A hatósági jogköröket a járási hivatal fogja ellátni. Konkrétumokat viszont csak a torvény
hatálybalépése után tudunk. A jelenlegi tervezet szerint nem kell szomszédos településeknek
lenni ahhoz, hogy társulhassanak, feloldja azt, hogy csak a közigazgatásilag határos
települések társulhassanak egy település lehet a társulások között. A város mellett lévő
települések esetében, amennyiben a település kinyilvánítja a városhoz történő csatlakozás
szándékát, köteles fogadni. De mindez tervezet az önkormányzatiság területén és így van ez a
költségvetés területén is Egészen biztosat a költségvetés elfogadásakor fogunk tudni. Ekkor
válik biztossá, mennyi lesz a bérpótló juttatás összege, lakásfenntartási támogatás összege.
Általában sok lényeges önkormányzatot érintő döntések a költségvetési törvényben vagy a
sarkalatos törvényben vannak szabályozva. Az Önkormányzat egész területét érinteni fogja a
változás. Így a szeptemberben életbe lépő köznevelési törvény, amely szintén már több
módosításon ment keresztül, s a legutóbbi tervezetben már ő nem látta a párhuzamos
osztályok feltételhez kötését. Van olyan indítvány is, hogy az államtól lehessen
visszaszerződni az iskolát. Nem tudunk biztosat a helyi adók helyben maradása tekintetében
sem. Az biztos, hogy a képviselő-testületnek nagyon széles hatáskört ad, a helyi adók kivetése
tekintetében.
Mezőssy Gyöngyi:
Kérdezi, hogy Ököritófülpös és Rápolt ketten megvan a kétezer fő, vagy kell még hozzánk
valaki.
Hopka Ildikó
Igen a két település kétezer fő felett van együtt.
Mezőssy Gyöngyi:
Addig kell társulni, míg kétezer nem lesz?
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Petri István:
Igen, ha nem akkor kijelölik. Úgy gondolja, ha a társulás túl nagy, úgy lesz mint a múltban.
Több település többfelé húz és nem haladunk. Lehet az élet rá fogja a két települést
kényszeríteni, de véleménye szerint ketten is jó. Ha intézmény akar jönni az jó jöjjön.
Szabó Béla:
Elmondja, hogy ha lesznek tárgyalások, akkor ő ragaszkodni fog ahhoz, hogy hozzák ide
vissza az iskolába a gyerekeket.
Géberjén azért kapta a tanyagondnoki buszt, hogy Fülpösdarócról vigyék át a gyerekeket, s az
óta Ököritófülpöst is tanyává minősítették. Ha nem kapták volna azt a buszt nem tudnák
megoldani, a törvény is rossz és bízik benne, hogy ez hamarosan meg fog szűnni, s
visszahozzák a gyerekeket, s nagyobb létszámmal tud működni.
Kajus László:
Elmondja, hogy rendben van, de az élet azt bizonyítja, hogy a gyerekeket valami miatt
elvitték a szülők és nem is hozzák vissza. Már évek teltek el, de akik elvitték Géberjénbe a
gyerekeiket azok nem is hozzák vissza. Valami miatt elvitték és történjen bármi már nem is
hozzák vissza. Nem érti mert valamiért elvitték a gyerekeket és még vissza se hozták, majd a
törvény vagy mi lesz?
Szabó Béla:
Elmondja, hogy Géberjénben nem lesz működőképes az iskola és valahová vinni kell a
gyerekeket a szülőknek. Két lehetősége van a szülőnek más településre viszi, vagy
hazahozzák. Ez a racionalitás elve. Nem olyan jó az emberek anyagi helyzete, hogy el tudják
vinni a gyerekeiket, s akkor hazahozzák. A tetű helyzet is megoldódott a tavalyi évhez képest.
Id. Móricz Ferenc:
Elmondja, hogy várják ki a végét. Mert ha Fehérgyarmatról, Kocsordól, más településekről is
viszik a gyerekeket valami miatt odaviszik és vonzereje van az iskolának.
Szabó Béla:
Ez csak addig van míg a busz lejár. A szülőknek kényelmes, hogy a házuk előtt megáll a busz.
Természetesen míg változás nem lesz várunk.
Kajus László:
Véleménye szerint elé kellene menni a dolgoknak. Ki kellene találni valamit visszacsalogatni
a gyerekeket.
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Id. Móricz Ferenc:
Elmondja, hogy már ez évek óta téma, de még egyetlen gyereket sem hoztak haza
Mátészalkáról.
Szabó Béla:
Azért tenni is kellene valamit.
Id. Móricz Ferenc:
Ugyanígy van más iskoláknál is.
Szabó Béla:
Elmondja, hogy egy pozitív eseményről azért be tud számolni. Nem csökkent a
gyereklétszám. Az iskolai létszám a tavalyihoz képest nőtt és ez is eredmény az eddigiekhez
képest és nem azért mert bármilyen változás következett be, hanem azért mert nem vittek el
gyerekeket.
Id. Móricz Ferenc:
Elmondja, hogy vagy azért mert több gyerek született.
Petri István:
Véleménye szerint most mindenki kivár, hátha történik valami. Mindenki foggal, körömmel
ragaszkodik az iskolájához és ez érthető is. Azt hogy a szülők elindították, s ezt a helyzetet
Géberjén szerencsésen kihasználta. Ki kell várni. Ezt a témát jól kivesézték, bár nem a
Körjegyzőséghez tartozik.
Szabó Béla kérdezi, van –e a Körjegyzőséggel kapcsolatban kérdése hozzászólása.
Petri István polgármester:
Elmondja, hogy látható az anyagból a 9 fő be van tervezve.
Szabó Béla polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Ököritófülpös képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
A Rápolt község képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő – Testületének
64/ 2011 ( XI. 30.)
határozata

Rápolt község Önkormányzat Képviselő – Testületének
27/ 2011( XI.30.)
Határozata
A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
Képviselő-testület:
A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepcióját a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadta.
4./Napirendi pont
Egyebek
Az egyebek napirendi pont keretében semmilyen javaslat nem merült fel, így a
polgármesterek az együttes nyilvános ülést bezárták.

k.m.f

Szabó Béla
Polgármester

Hopka Ildikó
Körjegyző

Kajus László

Kukucskáné Laboncz Márta
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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