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Polgármester
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15-én
tartott nyilvános ülésén, közmeghallgatásán.
Az ülés helye: Ököritófülpös Művelődési Ház nagyterme
Jelen vannak: Szabó Béla polgármester
Balogh Attila alpolgármester (külsős)
Kiss László képviselő
Tarczali Gyuláné képviselő
Mezőssy Gyöngyi képviselő
Kukucskáné Laboncz Márta képviselő
Szécsi Csaba jkv.vezető
Lakosság részéről: 59 fő
Szabó Béla polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból 5 fő jelen van. Köszönti a lakosság
részéről megjelent 59 fő állampolgárt.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg.
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pont
megtárgyalását elfogadta.
1.napirendi pont
Közmeghallgatás
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a képviselő-testületnek évente egy
alkalommal, előre meghirdetett módon közmeghallgatást kell tartania. Ennek a kötelezettségének
tesz ma eleget. A közmeghallgatás olyan fórum, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt
szervezetek képviselői közérdekű kérdést vethetnek fel, és javaslatot tehetnek.
A polgármester elmondja, hogy 2010. október 18-a óta van új önkormányzata Ököritófülpösnek,
mivel az eskütétel ekkor történt meg. Az óta eltelt időszakról és a közben elvégzett munkáról
tájékoztatja a lakosságot.
2010. december első felében volt az első közmeghallgatás az akkor felvetett kérdéseket,
problémákat nagyrészt megoldották.
Ilyenek voltak a kerékpár útjavítás, árkok, átereszek javítása, belvíz elvezetések, stb.

Az új önkormányzat első feladata a belvíz helyzet megoldása volt. Ez egy hosszan tartó elhúzódó
védekezés volt. Egész télen át, szinte tavaszig tartott. A feladatot sikeresen megoldották, nem kellett
kiköltöztetni családokat, nem váltak lakhatatlanná házak.
A védekezést az árkok, átereszek fokozott tisztításával, ha kellett szivattyúzással végezték. A
katasztrófa védelem segítségével még egy un. nyúlgátat is építettek a Téglagödörnél.
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Megragadja az alkalmat, hogy megköszönje a védekezésben résztvevők munkáját, mely nem volt
könnyű.
A belvíz helyzet értékelése után az önkormányzat két legtöbb főt foglalkoztató intézményéről, az
iskoláról és az óvodáról szól.
Elmondja, hogy választási programjukban azt ígérték, hogy legfontosabb cél a munkahelyek
megtartása lesz és a lehetőségekhez képest próbálnak munkát biztosítani.
Az elmúlt 1 évben ezen intézményekben létszám leépítés nem történt, senkit nem küldtek el, a
bérek mértékét megőrizték. Ezt nem minden önkormányzat mondhatja el az elmúlt időszakról. Erre
törekedni fognak az elkövetkező időszakban is, bár a jövő évi támogatási normatívák még nem
ismertek. Annyi bizonyos, hogy a következő év még takarékosabb gazdálkodást igényel.
Megszorításokra szükség lesz, a mértékét még nem tudják.
Az iskolával, óvodával és annak gazdaságos fenntartásával kapcsolatos a gyereklétszám, mely
jelenleg 185 – 192 – fő közti az iskolában és mintegy 85 fő az óvodában.
Az iskolai létszámról el kell mondani, hogy 230 – 240 főnél lenne optimális a működtetés
szempontjából.
Sajnos az elmúlt években mintegy 50 gyereket elvittek más települések iskoláiba és ez közel 20 M
Ft támogatás kiesést okoz a költségvetésünkben. Ezt a különbözetet az önkormányzatnak kell
kigazdálkodni, ha úgy tetszik kifizetni, ezt valahonnan el kell venni.
Ezt a pénzt lehetne fejlesztésre is használni, fordítani.
Ahhoz, hogy a gyerekelvitel mérséklődjék tettek lépéseket.
Pl. a fejtetvesség visszaszorítása, az iskolai fegyelem szigorítása.
Megjegyzi, hogy azok a szülők, akik a gyereküket elviszik a településről, más település iskolájába,
azok azon településen próbáljanak munkát és közmunkát is keresni.
Az önkormányzatnak nem kötelessége mindenkinek közmunkát biztosítani. Kér minden szülőt,
hogy a település, az iskola és a saját jól felfogott érdekében ne vigye más településre a gyerekeiket.
Az oktatási színvonal tekintetében bár mely környező településsel felveszi a versenyt, úgy az iskola,
mint az óvoda.
Az oktatási intézményekkel kapcsolatosan ismerteti, hogy mind két intézménynél vezető váltás
történt. Az általános iskolánál Szécsi Zsigmondnétól a képviselő testület visszavonta a magasabb
vezetői megbízást 2011.január 20-tól. Egyidejűleg megbízta Balogh Tündét az igazgatói feladatok
ellátásával 2011. augusztus 31-ig. Majd 2011. szeptember 1-től Szabó Dánielt bízta meg a
képviselő testület ezen feladat ellátásával
A vezető váltáshoz tartozik még, hogy Szécsi Zsigmondné munkaügyi pert indított Ököritófülpös
és Rápolt Község Önkormányzata ellen, mely per még folyamatban van.
Az óvoda élén is vezető váltás történt a vezetői állás meghirdetésre került, mivel a hatályos törvény
szerint már rég meg kellet volna hirdetni.
Egyetlen jelentkező volt, Veres Attiláné személyében.Ő váltotta Kukucskáné Laboncz Mártát az
óvoda élén 2011 áprilisától.
Az óvodát és iskolát egy épületen belülre szeretnék összevonni.
Ennek tervei elkészültek, a pályázat beadásra került a tavasszal, de sajnos elutasították. Ez a
pályázat tartalmazta az iskola teljes felújítását egy óvodai résszel történő kibővítését.
Ezt a pályázatot 2012-ben újra beadjuk.
Beszámol néhány pályázat útján megvalósult beruházásról.
Ilyen beruházás a két közpark, a tűzvész emlékmű és az orvosi rendelő előtti park, valamint az
orvosi rendelő épülete.
Nem akarnak idegen tollakkal ékeskedni, ezek még az előző önkormányzat pályázatai, csak a
megvalósítás szakasza jutott, na meg a fizetés jut a jelenlegi képviselő-testületnek.
Megújult a falu főtere, egységesebb, szebb képet mutat, ez kétségtelen.
Ez az esztétikai élmény azonban sokba került az önkormányzatnak, mert az elnyert 17,2 millió +
áfa, azaz 21 millió 500 ezer forint helyett 28 millió Ft-ért közbeszereztették, ami nem volt indokolt.
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Az, hogy ez hogyan történt, ki a felelős, még vizsgálat tárgyát képezi. Ha a vizsgálat lezárul, annak
eredményéről szintén beszámol. Kijelenti, hogy a jelenlegi önkormányzat ebben az ügyben
semmilyen felelősséget nem vállal, mivel a közbeszerzés lebonyolítása teljes mértékben az előző
önkormányzat idejére esik. Ez a sajnálatos esemény mely 6, 5 millió Ft-ba került a településnek,
könnyen megrengetheti a költségvetést. Ezt a beruházást nem lett volna szabad bevállalni és
megvalósítani.
Ez a beruházás a számítások szerint a 6, 5 millió Ft-tal magasabb
közbeszereztetéssel + Áfa – val, 11 millió Ft plusz terhet rótt a településre, mivel az Önkormányzat
Áfa visszaigénylésre nem jogosult. A jövő évi támogatási normatívákat még nem ismerik, de
csodának kell történnie, hogy ezt az összeget kigazdálkodják.
A polgármester az idei költségvetés fő összegeiről is tájékoztatja a lakosságot.
Az Önkormányzat 2011 évi költségvetése:
-

kiadási fő összeg: 457. 943 Ft
bevételi fő összeg: 457. 943 Ft
Működési hitel: 16. 800 Ft
Felhalmozási hitel: 17. 228 Ft
Hitelállomány: 21. 000 Ft
Forráshiány mérséklésére: 19. 500. 000 M Ft
(ÖNHIKI)

Ezek a rideg számok. A többség számára nem mondanak semmit, ezt csak a teljesség és hitelesség
miatt mondta el.
Beszámolt arról, hogy az iskolában több mint 20 M Ft érékben informatikai pályázat valósult meg,
melynek keretében közel 140 db tanulói notebook, 3 db interaktív tábla és ezekhez az eszközökhöz
kapcsolódó felszerelések kerültek beszerzésre .Ezáltal az iskola informatikailag a legfelszereltebb
iskolák közé tartozik.
Sikeresen pályáztak még az Élelmiszer bank elnevezésű szervezetnél élelmiszer segélyre és 2011 –
ben 3 alkalommal sikerült mintegy 7, 5 – 8 M Ft értékben élelmiszer csomagokat kiosztani a
rászorulóknak, valamint a nyár folyamán a gyermekétkeztetés keretében mintegy 3, 5 M Ft értékben
konzervek kerültek kiosztásra.
A karácsonyi csomag 2011-ben elmarad az önkormányzat pénzügyi helyzete miatt.
A megjelenteket tájékoztatja a közmunkáról is.
A közmunkáról tudni kell, az nem jár, az nem kiváltság, nem ajándék, ez egy szükség megoldás a
munkanélküliség kezelésére.
A 2011- es évben 65 Milliárd Ft volt a költségvetésben a közmunkára.
A 2012 évben ennek a dupláját tervezik a magyar költségvetésbe, ez némi reménységre ad okot és
még egy jó hír, hogy a 4 – órás közmunka megszűnik, csak 6 és 8 órás lesz.
Ököritófülpös Önkormányzata a közfoglalkoztatás keretében 2011 évben
- 119 főt
4 órában
- 40 főt
6 órában
9 főt
8 órában
- 30 főt Startmunka mintaprojekt belvíz
8 órában
időtartamban foglalkoztatott.
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2 – 3 hónap
3 – 6 hónap
2 – 6 hónap
2 – 5 hónap

Ez igen magas szám majdnem 300 fő.
Ez igen nagy terhet ró az Önkormányzatra, úgy adminisztrációban, mint anyagiakban. Ilyen létszám
foglalkoztatására az Önkormányzat nincs felkészülve, mert nem is az a fő feladata, ha nem az
intézmények működtetése. Közmunkaprogramban való részvétel nem kötelező feladata az
önkormányzatnak, ez egy lehetőség az Önkormányzat teherbíró képességéhez mérten. Ezt mindenki
így próbálja végig gondolni. Az Önkormányzat erejéhez és teherbíró képességéhez mérten csúcsra
van járatva a közmunkás létszám területén. Értelmes munkát csak 40 – 60 főnek tudnának adni.
Ez a létszám még áttekinthető, ellenőrizhető. A 100 – 150 fős csoportok kezelhetetlenek.
A 2012 évre vonatkozóan a Startmunka programban sikerrel pályáztak 20 főre.
A program 12 hónapra szól melynek keretében 2012 január 1 – től 8 órában kertészeti munkára
alkalmazunk embereket.
Belvíz program keretében szintén 8 órában április 1- től október 31 –ig 25 fő foglalkoztatására
nyílik lehetőség.
Mi várható 2012 –ben ?
Mindenképpen nehezebb év lesz mint a 2011 – es volt az előre jelzések szerint. Nehezebb lesz az
önkormányzatoknak és nehezebb lesz a családoknak, egyéneknek is. Az önkormányzatnak nem lesz
pénze gyorssegélyekre, rendkívüli szociális támogatásokra. Az önkormányzat nem segélyszervezet,
jó esetben az alap feladatokat tudjuk ellátni.
Kér mindenkit, hogy próbálja meg ezeket a szavakat értelmezni, hogy öngondoskodás,
önellátás, felelősség.
A többségnek van otthon kertje, próbálja megművelni, próbáljon meg
termelni zöldséget, gyümölcsöt. Tarthat néhány aprójószágot, esetleg nyulat, kecskét. Próbáljon
meg felelőséggel gondolkodni. A családját el tudja e tartani, mennyi gyereket vállaljon. Feltudja e
tisztességben nevelni. Aki nem így gondolkodik, felelőtlen ember és a társadalom teherbíró
képességét rombolja.
Ismerteti, hogy a képviselő testület előző testületi ülésén két beruházáshoz hozzájárulását adta. Az
egyik, egy ötven fős bentlakásos szociális otthon építése lenne, Megyei Önkormányzati
kivitelezésben, a volt Gamesz helyén. A másik beruházás a szennyvízhálózat megépítése lesz, mely
90-95 % -os támogatottságú lenne. A maradék 5-10 % önrészt a lakosságnak kellene fizetni. Erre
több konstrukció van, a legelterjedtebb a lakáskassza takarékossági megoldás. Ezt több településen
megvalósították az elmúlt hónapokban. A lakosság teherbíró képességét figyelembe véve, mint egy
havi 1000- 2000 Ft közötti törlesztő összeget jelentene lakóingatlanonként 7-10 éves futamidővel.
A törlesztő részlet azért van 1000-2000 Ft között megadva, mivel ezt a bekötési arány befolyásolja.
Ezzel az évértékelést lezárja. Kéri a lakosság jelenlévő tagjait, hogy mondja el javaslatait
véleményét a település fejlődése érdekében.
Hozzászólások:
Gál Sándor:
Elmondja, hogy nagyon örül annak, hogy ennyien eljöttek a közmeghallgatásra. Ő minden
közmeghallgatáson el szokta mondani a véleményét, de ezt mindig csak a falu érdekében teszi.
Amiket kifogásolt az előző közmeghallgatáson, azok a hibák ki lettek javítva. A polgármester
beszámolójával egyetért. Kifogásolja, hogy azok a személyek is kaptak közmunkát, akik gyereküket
más településekre vitték el. Javasolja, hogy az ilyen emberek itt ne részesüljenek közmunkában.
Kérjék ott, ahol a gyerekük jár iskolába, óvodába. A 4 órás közfoglalkoztatást megalázónak tartja.
Kérdezi, hogy a polgármester tárgyalt-e olyan cégekkel, akik munkalehetőséget teremthetnének a
faluban. Kifogásolja, hogy a programjukban évi 2 közmeghallgatást ígértek, de csak egy kerül
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megtartásra, az árkok nem vezetik a vizet, hanem megtartják. Betonozni sem most, hanem nyáron
kellene. Megelégedését fejezi ki, hogy fel lett újítva szakemberekkel a házasságkötő terem, néhol a
kerékpárút.
Szabó Béla polgármester:
Az elhangzott kérdésekre, felvetésekre válaszolva elmondja, hogy a 4 órás közfoglalkoztatás
mindenki számára rossz dolog, de az idén más lehetőség nem volt. Jövőre ez a helyzet változik.
Cégekkel tárgyalt. Megkereste a START Vállalat vezetőjét, aki fejlesztéseket, munkahelyeket ígért,
de ez sajnos nem így alakult.
Valóban két falugyűlést ígértünk, de csak egyet tartunk. A másik sajnos elmaradt. A vízelvezető
árkokat megnézzük, ahol nem vezeti el a vizet, ott kijavítjuk a hibát.
Fülesdi József:
Kérdezi, hogy van-e közbiztonság Ököritófülpösön?
A település jellege stabil-e?
Szabó Béla polgármester:
Ököritófülpösön jó a közbiztonság. Erről a polgárőrség és a településőrség gondoskodik. A
rendőrség is megfelelően végzi a feladatát településünkön. A település jellege stabil.
Más kérdés, észrevétel nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt, mindenkinek kellemes
ünnepeket kívánt, majd a közmeghallgatást bezárta.

K.m.f.

Szabó Béla
Polgármester

Szécsi Csaba
körjegyző által megbízott
jkv.vezető
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