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Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2012. július 25-én tartott
rendkívüli nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Ököritófülpös
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Kajus László
Kukucskáné Laboncz Márta
Kiss László
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Szabó Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból 6 fő az ülésen megjelent. Az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg.
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat
megtárgyalásra elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tarcali Gyulánét és Kukucskáné Laboncz Mártát javasolja.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítők Tarcali Gyuláné és Kukucskáné Laboncz Márta.
1./ Napirendi pont
Előterjesztés folyószámla hitelkeret kérelem előterjesztésére

Szabó Béla polgármester: Ez arról szól, hogy a folyószámlára hitelt veszünk fel, hogy
működő képes legyen az önkormányzat. És ezt kellene megszavazni. Ezt meg kell erősíteni
egy testületi határozattal. Egy évre lehet ezt a hitelkeret szerződést megkötni és ezt kellene
megújítani. Megkérdezem a testületet, hogy a folyószámla hitelkeret kérelem előterjesztéssel
kapcsolatosan van-e kérdés? Ha nincs, akkor kérem aki az első napirendi ponttal egyetért
kézfenntartással szavazzon.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

55 /2012.(VII.25.)Kt. határozata
Folyószámla-hitelkeret igénybevételéhez

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata átmeneti likviditási problémáinak kezelésére az
alábbiakban meghatározottak szerint folyószámla-hitelkeret igénybevételét határozza el:
1.) Az igényelt hitelkeret összege:
2.) A hitelkeret igénybevételének időpontja:2012.július – 2013.július
3.) A hitelkeret visszafizetésének időpontja:2013.július
4.) A hitel fedezeteként a Képviselő-testület az alábbi biztosítékokat ajánlja fel:
- központi támogatások és egyéb központi bevételek (szja bevétel), valamint helyi adók
és gépjárműadó bevételeket engedményezi,
- jelzálogjog ( 04/2 hrsz, Halastó megnevezés, melynek értéke 18.020.000.- Ft)
5.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés éveiben az éves
törlesztését és a hiteldíjak megfizetését tervezi és jóváhagyja.

költségvetésbe a hitel

6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a folyószámla-hitelkeret szerződés
aláírására és az abban foglalt feltételek elfogadására.
Határidő:azonnal
Felelős:Polgármester

2./ Előterjesztés munkabérhitel igénybevételéhez
SzabóBéla polgármester: Hasonló, mint az előző napirendi pont. Ezt is meg kell újítani.
Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés? Ez egy 8,5 M Ft-os összeg. Amennyiben nincs kérdés, én a
második napirendi pontot szavazásra bocsátom. Aki egyetért a második napirendi pont
előterjesztésével, kérem kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
56/2012.(VII.25.)Kt.
határozata
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Munkabérhitel igénybevételéhez
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat a havi munkabérfizetéshez kapott központi
támogatások megelőlegezésére munkabérhitel igénybevételét határozza el:
1.) A havonta igénybevehető munkabérhitel maximális összege az Önkormányzat által
betervezett személyi juttatások összegének az egy havi mértéke: 16.093.000.- Ft
2.) A Képviselő-testület hozzájárul az alábbi bevételek hitel fedezeteként történő
engedményezéséhez:
- központi támogatások és egyéb központi bevételek (szja bevétel), valamint helyi adók és
gépjárműadó bevételeket engedményezi,
3.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel futamideje
alatt beépíti a költségvetésbe.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkabérhitel szerződés aláírására
és az abban foglalt feltételek elfogadására, valamint az esetenként igénybeveendő
munkabérhitel igénylésére.
Határidő:azonnal
Felelős:Polgármester

3./ Előterjesztés ingyenes 15 éves használatról szóló szerződés megkötésére vonatkozó
szándéknyilatkozat és tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó Központ számára.
Szabó Béla polgármester: Ez arról szólna, hogy ennek az egyik részét már megszavaztuk, ami
a volt GAMESZ épület együttese. Oda egy szociális intézményt hozna a megyei központ, de
úgy néz ki hogy a lehetőség egy kicsit bővebb lesz, és még egyéb helyekre is lehetővé válik,
hogy ilyen szociális ellátó központokat, szociális otthonokat létesítsünk, de ezt Bálint jobban
el tudja mondani, mert ő ennek szakértője. Megkérem Szécsi Bálintot, hogy erről bővebben
mondjon egy néhány gondolatot.
Szécsi Bálint: Mindenképpen kifogom ezt egészíteni. Erről hoztunk egy határozatot a 117-es
házszámú, vagy 65-ös helyrajzi számú ingatlanról. Annyit kell tudni erről a pályázatról, hogy
a pályázati kiírás folyamatosan változik. Ennek köszönhetően az eredeti elképzelés, hogy egy
50 férőhelyes fogyatékkal élők intézménye kerül megépítésre, a pályázati kiírás feltételébe
történő változás miatt módosításra szorul. Én ezt nagyon kellemesen érzékeltem és éltem
meg. Ez azt jelenti, nem egy intézményről kell, hogy beszéljünk, hanem összességében két
intézmény, két 50 férőhelyes gondozási egység, illetve két 10,vagy 12 fős lakóotthon épülne
meg. Ez a központi intézmény irányítása alatt, régen a Megyei Önkormányzat, most már
Intézményfenntartó központ irányításával történne a pályázat beadása. Én azt gondolom, hogy
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maga a lehetőség az mindenképpen pozitívum és én nagyon örülök az elmúlt több, mint egy
éves munkáink, vagy munkám, mert nagyrészt erre én feküdtem rá, mint szakmabeli, az nem,
hogy elhunyni látszik, hanem még a lehetőségek egy kicsit bővülnek. Mindenképpen
előnyösebb lenne a település számára, bár úgy gondolom indokolni kellene, mert egyfajta
infrastruktúra kerül a település életébe a maga szépségével a maga bájával a település
életképessége hosszú távú fennmaradása érdekében erősödik ez a beruházási konstrukcióval.
A település is egy befogadó és el tudja fogadni azokat az embereket, akik másfajta korlátokkal
még is csak embertársaink. Ez egyrészt ezt is jelenti, másrészt olyan erő forrás, tehát
munkahely teremtéssel is fog járni ennek mértéke, és formája még igazán nem látszik. Nem
azért, mert az ember ezt titkolja, hanem a pályázati változások és annak a tartalmi elemei
folyamatosan változnak. Az intézmény rendszer is egy fenntartó váltás előtt áll. Valószínű,
hogy ez ebben a formában történik beadásara, de teljesen más fenntartó lesz aki ezt sikeres
pályázat esetén le fogja bonyolítani. Hétfőn voltak kint hozzám, és a hatástanulmányt azt
összeraktuk a pályázatíró céggel és a fenntartóval, itt a szakmai része az rám hárult, és hétfőn
együtt az intézmény férőhelyi kiváltás koordináló országos testülettől az elnök és a bizottság
egy tagja, a hatástanulmány egyrészt a tartalmának átbeszélés, illetve egy helyszíni bejárás
ami mindenféleképpen fontos egy ilyen pályázat beadása előtt. A hiányosságokat azt
gondolom sikerült megbeszélni a végén jártuk fel ez egy két órás megbeszélés volt, illetve
helyszín megtekintés és az elnök azzal a gondolattal ment el, hogy ő mindenképpen támogatni
fogja ezt a lehetőséget, ez egy 14 fős testület amely augusztus 8-án fog ülésezni és valószínű,
hogy augusztus közepén fogjuk megtudni, hogy alkalmasnak találja-e a pályázat beadását, ha
igen a pályázat elkészült, látványtervekkel, költségvetéssel. Igaz, hogy még ez a fajta
határozat szükséges hozzá, már a hatástanulmányhoz is csatolni kell, függetlenül attól, hogy a
pályázat beadásra kerül, vagy nem. Azt mondom, hogy szakmai oldalon is pozitív visszajelzés
van. Ez a tervünk, elképzelésünk ha már ez a lehetőség adódott akkor megvalósításra
kerüljön. Én azt szeretném kérni a képviselő-testülettől, hogy támogassuk ezt a lehetőséget.
Én azt gondolom, hogy az előbb, vagy korábban elmondott érvek alapján egy 15 éves bérleti
szerződés, amely lejáratkor kitudja hogy mit fog még nekünk vagy a településnek hozni,
mindenképpen pozitív üzenetet jelent. Arra kérlek benneteket, hogy ezt a fajta előterjesztést,
vagy határozat-tervezetet, illetve ahhoz kapcsolódóan azt a lehetőséget, hogy polgármester úr
a szándéknyilatkozatot aláírja, támogassuk. Mert akkor én ezt már a héten el fogom juttatni a
VIK irányába. Ugyan is megint fontos, hogy ez minél gyorsabban mennyen be ehhez a
testülethez, hogy a döntést is előre tudjuk hozni. Erről azt kell még tudni, hogy közel 700 Mft
–os beruházás, tehát nagy pénzösszeget megmozgató beruházás. A lehetőségek adottak
lesznek a kivitelezési munkánál . Mindenképpen most arra törekszem, hogy ez a döntés ezen a
testületen átmenjen és erről kell, szükséges egy határozat, függetlenül attól, hogy a testület
elutasítja és nem megy bele, akkor is kell egy ilyen szándéknyilatkozat ezzel kapcsolatosan.
Szerintem el mondtam mindent. Vagy ha van kérdés?
Kukucskáné Laboncz Márta: Annyit szeretnék megkérdezni , hogy világosan lássam ezt a
dolgot. Tehát itt felmerült több ingatlan is. Ezt úgy kell elképzelni , hogy az
Önkormányzatnak ez a beruházás nem fog egyetlen mozzanata sem egy forintjába se kerülni.
Szécsi Bálint:A jelenlegi GAMESZ, ott lenne az egyik 50 férőhelyes, a másik 50 férőhelyes
pedig a Nappali Intézmény területén. Az egy nagyobb terület. Valószínű, hogy funkciója
tekintetében is az az épületrész lesz ami egy kicsit kibővített szerepet kap. A két lakóotthon
pedig, ugye az egy keskenyebb, egy tömbből álló, hosszított intézményt kell elképzelni, vagy
házat. Az pedig a Lehel útról nyíló és a Lehel úttal párhuzamos sávot mutató, tehát az én
kertem alá benyúló kert. A Zsuzsa melletti rész.
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Szécsi Csaba: Az önkormányzatnak van egy területe, amit jelenleg a START használ, és az
megy egészen az új telepig, és ott elkanyarodik majd.
Szécsi Bálint: Amikor mi Csabával gyorsan egyeztettünk, hogy akkor hol, merre legyen,
akkor mi a Mikszáth úton lévő telkünket adtuk be, illetve a Zsuzsa melletti lemenő részt. Az a
lényeg, hogy legyen ott egy helyrajzi szám, mert amikor ez majd aktuális lesz, akkor
egyszerűbb lesz helyrajzi számot módosítani, véglegesen kialakítani, hogy hova is fog
kerülni, de oda szeretnénk tenni. Még le kell adni a közművesítést. Itt ezzel nincs baj, de ott,
hogy hogyan állunk, tehát a villany azt tudom, hogy nincsen, azt meg kell oldani. Egyedül a
víz van lent. Na most ezt, még egyéb dolgok is követik ha beadásra kerül, valószínű ha
beadásra kerül, akkor az pozitív elbírálást is jelent. És megelőzve a kérdést az
Önkormányzatnak nem kerül pénzébe az sem, hogy itt a helyi lakosságot tájékoztassuk.
Lesznek nyílt napok, szórólapok. Közösen, vagy az önkormányzat, vagy az
intézményfenntartó központ, a lakosságot mindenféleképpen fogjuk tájékoztatni megfelelő
formában. Erre a pályázatra van lehetőség és erre van is elkülönítve forrás. Nekünk egyetlen
egy fillérünkbe sem fog kerülni, egyetlen egy mozzanat sem. Ha megyünk lépésről lépésre,
majd szerintem tudjuk hozzá csatolni, hogy esetleg mit tudunk még jobban ebből kihozni.
Gondolok itt,a beruházásnál a közmunkásaink, vagy a segélyen élő embereknek
mindenképpen munkát biztosít, ha mást nem arra az időszakra. Úgy kell elképzelni, hogy
mivel a Mérk-i intézmény, a nálam lévő emberekről beszélünk, hogy nagy része 65 és70
átlagi életkorral rendelkező emberek. Tehát inkább idősek, jó nagy részük fekvő, tehát nem
kijáró, és elenyésző az aki egyébként mobilis és tud mozogni. Egyébként nem kell ezektől az
emberektől félni. Ezekre lesznek, majd jók a nyílt napok, amikor jövünk ki, hozunk
embereket.
Kukucskáné Laboncz Márta: Ez a START-ot nem érinti?
Szabó Béla polgármester: Részben csak.
Szécsi Bálint: A Starttal majd fogunk beszélni,egyébként is kerestek bennünket. Ezt a
pályázatba le is írtuk, de most ki fogom vetetni belőle, mert kiszámíthatatlan. Hétfőn
beszélünk valamit,de szerdán már teljesen más hozzáállás van, így nem lehet tervezni, nem
írhatom be, hogy majd ott lesz foglalkoztatás, szociális fejlesztő , felkészítő foglalkoztatás,
hogyha ő egyik nap meggondolja magát. Komolytalan. Szerettem volna konyhával kihozni
ezt az egészet, hosszabb távra gondolkodni, de ezt a pályázati kiírás nem teszi lehetővé ,
ugyanis az új szolgáltatási forma január 1-től lakhatási intézményeket, nem ápoló gondozó
otthonokat nevesít, hanem lakhatást biztosító intézményeket. Ezért ennek megfelelően fog ez
működni. Tehát ha nem tudunk a START-tal, vagy a környéken munkát biztosítani, de van 22
ember aki dolgozik, azok átfognak járni továbbra is Mérk-re. Ez is ki van dolgozva. Ehhez
egy 30 személyes busz van betervezve. A konyha így kiesik, nem tudunk konyhában
gondolkodni, viszont ez megint előre gondolkodásra késztetett engem. Ennek is meg lehet a
jövőben az előnye munkahelyteremtés tekintetében. Én szerettem volna egy önálló konyhával
tervezni, de a pályázat ezt nem teszi lehetővé. Nem értem szakmailag sem ,hogy miért lesz
nekik így rosszabb, ha van egy konyha a közelében. Az államnak most már csak lakhatást
kell biztosítania azoknak az embereknek, ha minden más szolgáltatást igényelnek, azért majd
szerintem fizetniük kell. Az állam csak lakhatást fog biztosítani. Ha nézitek a híreket a
kilakoltatások mind arról szólnak, hogy mit kell vizsgálni, a lakhatást sérti- e vagy nem. Ez
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így fog kinézni, és bízom benne, hogy augusztus közepére megtörténik a pozitív döntés. De
ha erről lesz bármiféle döntés, úgy is tájékoztatva lesz a testület.
Szabó Béla polgármester: Van-e még kérdés?
Kajus László: Nekem van. Az egyik kérdésem az lenne, hogy Önkormányzatunk magába nem
tudta volna beadni ezt a pályázatot, mindenféleképpen kell hozzá a Megyei meg a Mérk-i
dolog? A másik pedig a Kossuth utca 30 szám, az öregek napközi otthonát nem értettem
pontosan, az hogy van?
Szécsi Bálint: Az előterjesztésben ha figyelmesen elolvassátok, akkor az van, hogy
bentlakásos intézmények kiváltása. Illetve a pályázat előre meghatározza, hogy a pályázatot
ki adhatja be. Tehát meglévő, funkcionáló intézmény , ahol fogyatékkal élő emberek ellátása
történik. Ezért indult ebből az irányból. Illetve azt is tudni kell, hogy az állam semmilyen
újfajta szolgáltatást nem finanszíroz, nincs rá pénz a meglévőt fenntartani, illetve majd a
negyedik napirendi pontnál a mikro társulásos dolognál, ezzel kapcsolatban is lesz amiről
beszélni fogok. Tehát ott van az előterjesztésben, hogy ez csak a bentlakásos intézmények
adhatják be közösen a fenntartóval. A másik kérdés az ingatlan helye. A nappali intézményt,
ha ez megvalósításra kerül, teljesen más helyen és más funkcióval képzeljük el. De az is
lehet, hogy ha megtörténik a helyszíni bejárás, nem vagyok műszaki ember, én nem tudom,
hogy szükséges-e ahhoz hozzá nyúlni, vagy elég lesz a másik oldali bejáratról tekinteni az
épületre. Ha szükséges akkor mindenképpen máshova szeretnénk ugyan azt a részt orientálni.
Nekem ezzel kapcsolatban egyébként van elképzelésem. Korábban lett volna lehetőségetek
önkormányzati szerepkörben intézményekre pályázni. Most nincs, van egy stop. Egyszerűen
egy új intézmény egy új szolgáltatás az állami kasszából pluszt jelentene.
Szabó Béla polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás? Aki egyetért a harmadik napirendi
ponttal, kérem kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
57/2012.(VII.25.)Kt.
határozata
Ingyenes 15 éves használatról szóló szerződés megkötésére vonatkozó
szándéknyilatkozat és tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó Központ számára
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete úgy határoz, hogy
a TIOP-3.4.1/A-11/1 kódszámú pályázat keretében megvalósítandó fejlesztéshez tulajdonosi
hozzájárulását adja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ
számára az alábbi ingatlanokra vonatkozóan: Ököritófülpös, Kossuth u. 117 (65/6 hrsz.),
Ököritófülpös, Kossuth u. 30 (726 hrsz.), Ököritófülpös, Lehel u. 731 hrsz., Ököritófülpös,
Mikszáth út 14. (630 hrsz.)
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valamint
szándéknyilatkozatát adja, hogy a Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központtal,
mint pályázó szervezettel nyertes pályázat esetén 15 éves bérleti, vagy az ingyenes
használatba adás tényét rögzítő ellátási szerződést köt.
Felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozatot a SzatmárBereg Megyei Intézményfenntartó Központ számára kiállítsa és kiadja.
Feladat: Nyilatkozat kiadása
Felelős: Szabó Béla Polgármester
Határidő: azonnal
4./ Egyebek
Szabó Béla polgármester: Akkor áttérnénk az egyebek napirendi pontra. Abban van még egy
szociális kérdéssel kapcsolatos napirendi pont. A Szatmári Kistérséghez Szociális
Alapellátáshoz kapcsolódó Központ alapító okiratának módosítása is. Ez arról szól, hogy múlt
héten volt Ecseden egy kistérségi ülés, ahol kértük, hogy a településen dolgozók, másik
alapítványnál dolgozó négy szociális munkásnak a munkahelyét vegyék át, tegyék
hivatalossá. Mert az önkormányzat ha emlékeztek rá, három-négy üléssel ezelőtt nem járult
hozzá az valamelyik Egyesületnek a további működéséhez és akkor kértük tőlük, hogy ennek
a négy dolgozónak a folytonosságát biztosítsák, a kistérségi ellátó központon keresztül. Most
volt egy gyűlés és ott megmódosították az alapszabályzatot, és ezt jóvá kell hagyni a
képviselő-testületnek is. Erről részletesebb információt Bálint tud mondani, mert ő vett részt
ezen az ülésen.
Szécsi Bálint: Ez egy mikro társulásos ülés volt. Azért kell nekik az alapító okiratot, mind a
szakmai programot és a többi dokumentumot módosítani, mivel ezekben változások
következtek be. Az alapító okirat, illetve a szakmai program módosítása azért vált
szükségessé, mert az Emberséggel Szakszerűen Szociális Szolgáltató Egyesület ugye nem kapott
működési engedélyt, működik, de nem tud szolgáltatást biztosítani, mert mi azt visszavontuk.
Ököritófülpösön 4 főt foglalkoztattak. A testület korábban döntött róla, hogy ezt a 4 főt
átvesszük. Időben elküldtük a kérelmet, azt hiszem két hónappal ezelőtt, pontosan azért, hogy
a július elsejével a jogfolytonosság fennmaradjon, és ezek az emberek át tudjanak menni és ne
szakítsuk meg a munkaviszonyukat. Ez nem rajtunk múlott. Az előbb elmondtam, hogy új
szolgáltatásra nem adnak lehetőséget. Minden ilyen fenntartó változást engedélyeztetni kell.
A testületi ülés napjáig nem jött erre vonatkozóan visszajelzés. Nem lesz akadálya ennyi
késéssel, mi ezt egy hónappal később tudjuk megcsinálni. Szeptembertől újabb két embernek
szeretnénk munkát biztosítani. Lesz rá lehetőség, csak működési engedélyt kell módosítani.
Én ezt megint sikerként értékelem, mert ez közel 10 embernek jelent az elmúlt két évben
plusz munkahelyet. Nagyon sajnálom, hogy ez korábban nem történt meg, mert ezeket
lehetett volna korábban is csinálni. És akkor nem kellett volna különböző szervezetekkel
lefedni ezt az egészet, és meg tudtunk volna előzni bizonyos konfliktusokat, feszültségeket.
Ha ez a rendszer egy irányítás alatt van, akkor azonos feltételeket tudunk mindenkinek
biztosítani.
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Kukucskáné Laboncz Márta: Annyit szeretnék kérdezni, hogy aki jelentkezett, meg aki
kilépett az által, hogy mi nem fogadtuk el hogy működhet, azáltal mindenki fog dolgozni
ugyan úgy, tehát nem sérül egyetlen ember sem.
Szécsi Bálint: Kértük az engedélyt, hogy átmenjenek. Tehát név szerint vannak leadva. Nem
az volt a szándék, hogy valakivel kitoljunk, hanem egységes irányítás alatt legyenek. A
kistérség megszűnésével valószínűleg ezek a társulásos dolgok is meg fognak szűnni.
Szabó Béla polgármester: Ha a negyedik napirendi ponttal kapcsolatosan van kérdésetek,
tegyétek fel, ha nincs, akkor szavazásra bocsátom. Aki egyetért a negyedik napirendi pont
„A” pontjának előterjesztésével, kérem kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
58/2012.(VII.25.)Kt.
Határozata
A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ létszámbővítéséről
Képviselő-testület:
A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ létszámbővítésével az alábbiak
szerint egyetért:
Fülpösdaróc
Ököritófülpös
Tiborszállás

1 fő
4 fő
1 fő

A létszámbővítés akkor hajtható végre, ha az intézmény működési engedélye e vonatkozásban
jogerőssé válik.
Határidő:azonnal
Felelős polgármester
Szabó Béla polgármester: Aki egyetért a negyedik napirendi pont „B” pontjának
előterjesztésével, kérem kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
59/2012.(VII.25.)Kt.
Határozata
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A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról

Képviselő-testület:
A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatát 2012. augusztus 1. hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. fejezet 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3./ Az intézmény alapítója:
- Nagyecsed Város Önkormányzata (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.)
- Tiborszállás Község Önkormányzata (4353 Tiborszállás, Dózsa Gy.u.17.)
- Vállaj Község Önkormányzata (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.)
- Mérk Nagyközség Önkormányzata (4352 Mérk, Hunyadi u. 45.)
- Fábiánháza Község Önkormányzata (4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/a.)
- Győrtelek Község Önkormányzata (4762 Györtelek, Kossuth u.47.)
- Ökörítófülpös Község Önkormányzata (4755 Ökörítófülpös, Kossuth u. 108.)
- Rápolt Község Önkormányzata (4756 Rápolt, Ady E. u. 2.)
- Géberjén Község Önkormányzata (4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 30/a.)
- Fülpösdaróc Község Önkormányzata (4753 Fülpösdaróc, Fő u. 48.)”

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. fejezet 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4./ Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó szervei:
- Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.)
- Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4353 Tiborszállás, Dózsa Gy.u.17.)
- Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.)
- Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (4352 Mérk, Hunyadi u. 45.)
- Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/a.)
- Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4762 Györtelek, Kossuth u.47.)
- Ökörítófülpös Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4755 Ökörítófülpös, Kossuth u.
108.)
- Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4756 Rápolt, Ady E. u. 2.)
- Géberjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 30/a.)
- Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4753 Fülpösdaróc, Fő u. 48.)”

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezet I/1. pontjában szereplő Házi
segítségnyújtás szövegrészében szereplő rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Megnevezés

TEÁOR

Házi segítségnyújtás

889922
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ellátotti max létszám/
férőhely

184 fő”

4. A Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezetében az „Önálló szakmai egységek”
alcímben szabályozott b. pont második francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„

-

Házi segítségnyújtás,

1 fő vezető gondozó
21 fő szociális gondozónő”

5. A Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezetében az „Önálló szakmai egységek”
alcímben szereplő „Az intézmény összlétszáma: 31 fő állományi létszám, 10 fő megbízási
szerződéssel, foglalkoztatott.” szövegrésze az alábbi szövegrészre módosul:
„Az intézmény összlétszáma: 37 fő állományi létszám, 10 fő megbízási szerződéssel,
foglalkoztatott.”

6. A Szervezeti és Működési Szabályzat VII. fejezetében a „Munkarend” alcímben szereplő
„Házi segítségnyújtás” alpont második francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„- szociális gondozó (21 fő)

5/2-munkarend
8.00 - 16.00
Fele részben kötetlen munkaidővel”

7. A Szervezeti és Működési Szabályzat VIII. fejezete az alábbi, 5. ponttal egészül ki,
egyidejűleg a jelenlegi 5. pont számozása 6. pontra változik:
„5. Az intézmény szervezeti sémáját és állománytábláját a szabályzat melléklete tartalmazza.”

8. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi melléklettel egészül ki:

Melléklet az 59/2012.(VII.25.)KT számú határozathoz

Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti séma
az intézmény szervezetéről
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idősellátás
szakmai vezető

házi gondozó 21 fő
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konyha vezető

Étkeztetés
szociális segítő 1 fő

jelző gondozónő
10 fő

Idősek klubja
Házi segítségnyújtás és jelző
Klubvezető 1 fő
vezetőgondozó 1 fő

gondozónő 1 fő

Gyermekjóléti szolgálat
Családgondozói 4 fő

Gyermekjóléti szolgálat
szakmai vezető

Intézményvezető

technikai munkatárs 1 fő

adminisztrátor 1 fő

Családsegítő Szolgálat
Családgondozói 4 fő

családsegítő szolgálat
szakmai vezető

1 fő
21 fő
1 fő
10 fő
1 fő
1 fő

Szociális segítő

Házi gondozó

Gondozónő

Jelzőrendszeres házi gondozó

Adminisztrátor

Technikai munkatárs

-

-

-

-

1 fő

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 fő

-

-

-

részmunkaidőben
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*Az intézményvezető határozatlan idejű kinevezéssel rendelkezik, vezetői megbízása határozott idejű.

1 fő

Klub vezető

-

1 fő

Vezető gondozó
8 fő

-

2fő

Szakmai vezető

Családgondozó

-

1 fő

Intézményvezető*

Teljes
munkaidőben

1 fő

1 fő

-

1 fő

16 fő

1 fő

1 fő

6 fő

1 fő

2 fő

1 fő

Teljes
munkaidőben

-

-

10 fő

-

4 fő

-

-

1 fő

-

-

-

részmunkaidőben

Határozatlan idejű ill. megbízási
szerződéssel

Foglalkoztatatás módja
Határozott idejű szerződéssel

Foglalkoztatottak
száma

Betöltött munkakör

Állománytábla

Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
Szabó Béla polgármester: Aki egyetért a negyedik napirendi pont „C” pontjának
előterjesztésével, kérem kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
60/2012.(VII.25.)Kt.
Határozata

A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai programjának
módosításáról
Képviselő-testület:
a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai programját 2012.
augusztus 1. hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

II.

A Szakmai program II. fejezet utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az intézmény házi segítségnyújtás keretében 184 fő ellátott számára nyújt szolgáltatást 21 fő
gondozóval.”
III.
A Szakmai program IV. fejezet 1. pontjában az ellátottjogi képviselőre vonatkozó
szövegrész az alábbiak szerint módosul:
„Ellátottjogi képviselő:

Lakatosné Virág Katalin
Tel: +36-20/489 96 16
Cím: 4831 Tiszaszalka, Bajcsy Zs. u. 11.
e-mail: lakatosnekati@freemail.hu”

IV.
A Szakmai program V. fejezetének harmadik bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Vezető gondozó, 1 fő (felsőfokú végzettséggel)
Szociális gondozó, ápoló: 21 fő (középfokú végzettséggel)”
Határidő:azonnal
Felelős:polgármester
Szabó Béla polgármester: Aki egyetért a negyedik napirendi pont „D” pontjának
előterjesztésével, kérem kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
61/2012.(VII.25.)Kt.
Határozata
Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Nagyecsed alapító okiratának
módosításáról
Képviselő-testület:
A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Nagyecsed alapító okiratát 2012.
szeptember 1. hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1 Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. Létrehozásáról rendelkező határozat: a 83/2009. (V. 26.) KT. számú határozat”

2. Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
- Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4355 Nagyecsed, Árpád u.
32.)
-Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4353 Tiborszállás, Dózsa
Gy.u.17.)
- Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.)
- Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (4352 Mérk, Hunyadi u. 45.)
- Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4354 Fábiánháza, Kossuth
u. 25/a.)
- Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4762 Győrtelek, Kossuth
u.47.)
- Ökörítófülpös Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4755 Ökörítófülpös,
Kossuth u. 108.)
- Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4756 Rápolt, Ady E. u. 2.)
- Géberjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4754 Géberjén, Móricz Zs. u.
30/a.)
- Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4753 Fülpösdaróc, Fő u.
48.)
„12. b. Fenntartó szerv neve, székhelye:
- Nagyecsed Város Önkormányzat (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.)
- Tiborszállás Község Önkormányzat (4353 Tiborszállás, Dózsa Gy.u.17.)
- Vállaj Község Önkormányzat (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.)
- Mérk Nagyközség Önkormányzat (4352 Mérk, Hunyadi u. 45.)
- Fábiánháza Község Önkormányzat (4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/a.)
- Győrtelek Község Önkormányzat (4762 Győrtelek, Kossuth u.47.)
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- Ökörítófülpös Község Önkormányzat (4755 Ökörítófülpös, Kossuth u. 108.)
- Rápolt Község Önkormányzat (4756 Rápolt, Ady E. u. 2.)
- Géberjén Község Önkormányzat (4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 30/a.)
- Fülpösdaróc Község Önkormányzat (4753 Fülpösdaróc, Fő u. 48.)
3. Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

V.
VI.
VII.

közalkalmazottak, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény az irányadó,
munkavállalók, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
az irányadó,
egyéb foglalkoztatottak, akikre nézve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. tv. (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.”

Határidő:azonnal
Felelős:polgármester
Szabó Béla polgármester: Én áttérnék néhány egyebek napirendi pontra, a saját
beszámolómra. Tájékoztatnám a testületet a pályázatok jelenlegi állásáról, és egyéb dolgok
állásáról. Úgy gondolom, hogy ez már régen történt meg. Legutoljára, mikor voltam az
ügyvédnőnél, akkor a két köztéri pályázattal kapcsolatosan tájékoztatott, hogy mit válaszolt a
Goodwill. Megkereste az ügyvédnő a Goodwillt a pályázatokkal kapcsolatosan amit
elrontottak, azt mennyire vállalják be, de ők nem vállaltak be semmit. Ők úgy gondolják,
hogy ártatlanok ebben. Nem hajlandóak kártérítést fizetni és együttműködni velünk.
Megkérdezte, hogy milyen további lépéseket kívánunk tenni. Mondtam, hogy akkor jogi útra
kívánom terelni. Ez a jogi út, ez már rendőrségi vizsgálatot jelent. Azt mondta az ügyvéd nő,
hogy ez egy egy éves szakasz, míg a rendőrség vizsgálódik. Ez után lehet ügyészségre,
bíróságra vinni az ügyet. Az igazságszolgáltatást nem a mi tisztünk eldönteni.
Szécsi Bálint: Ha jól értem ez azt jelenti, hogy az önkormányzat meg te rendőrségi feljelentést
tettél a pályázattal kapcsolatosan.
Szabó Béla polgármester: Testületi felhatalmazásom is van. Ezt kéri is az ügyvéd nő. Van-e
kérés ezzel kapcsolatosan. Ha nincs, akkor folytatjuk.
A szennyvízberuházás pályázatáról szeretnék szólni egy néhány szót. A megyei szűrőkön
sikeresen átment. Annyi történt, hogy egyetlen szűrőnél még van egy kis akadály. Ez pedig a
Környezetvédelmi Felügyelőség. Nekik az az aggályuk, hogy Natura 2000-es területet érint a
szennyvízvezeték, az pedig egészen pontosan Ököritót és Fülpöst összekötő út. Ehhez kérnek
még egy szakvéleményt, amit majd szakbiológus fog elkészíteni. Ami arról szól, hogy ez a
szennyvízvezeték ha az út alatt átvisszük, környezetrombolással nem jár. Ezt jó sok pénzért
meg kell csináltatni, mert csak így járul hozzá a Környezetvédelmi Felügyelőség. Amúgy
Fülpösre szennyvizet nem vihetnénk át.
Van egy jó hírem, nyertünk egy 6,1 MFt-os pályázatot a hivatal külső belső nyílászáróinak
felújítására. Még ha sikerülne megpróbálnánk beleszorítani a kondenzációs gázkazánt. Sajnos
az épület szigetelése nem fog beleférni. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés?
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Ha nincs, akkor a Startmunka állásáról szeretnék beszélni. Van két Startmunka programunk
folyamatba. Tavaly ősszel októberbe kezdődött. Az árok belvíz elvezetési programmal,
megcsináltuk a Béke utcát. A másik része a Startmunka programnak a mezőgazdasági projekt
pályázat program. Van egy fóliás, meg egy szabadföldi zöldségtermesztés. Itt az óvoda
udvaron alakult meg. Abban 20 ember dolgozik. Szerintem elég szépen sikerültek a
növények./paprika, paradicsom, egyéb növények, uborka, káposzta, karalábé/. A konyhára
szállítottuk a zöldségeket. Mivel 1 hónapra bezárt a konyha, ezért a túltermelést megpróbáljuk
értékesíteni a település lakosai, illetve a településünkön átmenő forgalom részére. Az
önkormányzati dolgozók részére az óvoda udvaron 10.-Ft-os árkedvezménnyel lehetett
vásárolni. Ezt augusztus 1-től én megszüntetem, mivel az óvoda indul, ott ne közlekedjenek.
Az óvoda udvarán ne járkáljon senki.
Tarcali Gyuláné: Az árusítás nem szűnik meg?
Szabó Béla polgármester: Az udvari árusítás szűnik meg, egységes árusítás lesz, a kinti nem.
Elsődleges a konyha ellátása, amit ők nem tudnak felhasználni, ami majd visszamarad az
megy majd piacra. Az óvodát azt egy kicsit meg restauráljuk, a bejáratot most végzik. A
bejáratot most csempézik, meg kap egy lambériát a fal alulra, mert nagyon rossz állapotba
volt. Ennyi felújítást végeztünk, plusz egy csoportot átviszünk szeptember 1-től az iskolába.
Átalakítjuk a szolgálati lakást, ahol Bulyáki Jenő lakott. Abból egy csoport szobát,
működéshez kapcsolódó helyiséget, meg egészségügyi helyiséget biztosítjuk, szociális
helyiségeket. Minimálisan olyan állapotba hozzuk, hogy az használható legyen egy évig, míg
engedélyt kérünk rá, mivel a gyereklétszám megnőtt, nem bírja el a jelenlegi óvoda.
Kukucskáné Laboncz Márta: És négy csoport lesz?
Szabó Béla polgármester: Akkor igen. Ehhez gondolkodnunk kell még személyzetről is. Plusz
költség, megpróbáljuk közmunkából kiszorítani. Szerintem ez az olcsóbb megoldás.
Tarcali Gyuláné: Itt nincs négy csoportnak helye az óvodába?
Szabó Béla polgármester: Hát nem nagyon.
Tarcali Gyuláné: Mert?
Szabó Béla polgármester: Mert nincs.
Tarcali Gyuláné: Mert négy csoport volt.
Szabó Béla polgármester: Nem tudom hány csoport volt, de ott akkor majd átalakítást kell
csinálni.
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Tarcali Gyuláné: Ha egy csoportot kiveszünk a közegből, azok a többi gyerekkel nem
találkoznak. Ott nincs meg az a játéklehetőség.
Szabó Béla polgármester: Hogy jó vagy nem jó ezt most így oldjuk meg. Még a Startmunka
programra visszatérnék. Van még egy dolog amiről nem beszéltem ez a kettő dolog
folytatódik tovább a mezőgazdasági, meg a belvíz elvezetési program. Az egyik januártól, a
másik a belvíz elvezetési valószínű márciustól vagy áprilistól fog indulni. Adtunk még be egy
harmadik programra pályázatot, az pedig a Halastó lenne. Ahol horgász tóként működne az a
része a Halastónak, amelyik a Horgászegyesületnek van bérbe adva. Az önkormányzat fogja
visszavenni kezelésbe és a Startmunka programban és 30 főre bepályáztunk. 30 fővel
ellátnánk a Horgásztói halászati tevékenységet. Egy nagy horgásztavat szeretnénk ott csinálni.
Gondoskodni kell az őrzéséről, a halak etetéséről. Ennek meg van a leírása, környezetvédelmi
szabályok betartása, betartatása. Ez január 1-től december 31-ig lenne. Erre kapnánk 12 MFtkörüli összeget. Csak ebből 8 MFt-ot halra kell költeni. Én bízom benne, hogy ez a pályázat
nyerni fog.
Kiss László: Napi jegyes horgászatot lehetne, ez erről szólna? Profitot termelni?
Szabó Béla polgármester: Igen. Csak itt még rengeteg dolgot tisztázni kell, hogy hogyan lehet
kitisztítani a növényzettől, ami nem oda való. Ezt most készítjük elő, Attila csinálja. Lehet,
hogy be is lesz adva a héten, vagy jövő héten. Utána nekem ezt még meg kell védeni.
Még a körtefesztivál lenne, ami elég fontos dolog. Úgy gondolom, hogy valamilyen szinten
meg kellene tartani, de még nem találtuk ki, hogy honnan veszünk rá pénzt. Ebbe kérnék
segítséget. Lehet, hogy fogunk nyerni. Pályáztunk egy egészségmegőrző programra, de abból
pénz mikor lesz, azt még nem tudjuk. Az lehet, hogy csak két-három hónap múlva lesz csak.
Abba van annyi tartalék, hogy 1 MFt-ot el lehetne különíteni ilyen célra , de az még messze
van. Azontúl meg igen gyatrán áll az önkormányzat, mert az ÖNHIKIN 6 MFt-ot kaptunk, ez
nagyon jó, de ahhoz kevés, hogy körtefesztivált tartsunk. Az egészségmegőrző program bent
van, de abból lehet,hogy októberben lesz valami. Ha körtefesztivált akarunk mi ezt augusztus
végén, vagy szeptember elején kell, hogy megtartsuk.
Tarcali Gyuláné:Nem sok cég van már akitől lehetne pénz kérni.
Szabó Béla polgármester: Kerül még, én bízok benne. Kérem az ötleteket. Hozzunk egy
előzetes döntést, hétfőn rá kell tenni a pontot, mert kevés időnk van.
Tarcali Gyuláné: Az a döntés, hogy próbáljatok kalapolni, és annak fejében, hogy milyen
választ kaptok.
Szabó Béla polgármester: Megnézzük,nem tudom, milyen lehetőség van ez ügyben. Nem
tudunk nagy volumenűt csinálni, tűzijáték megint nem lesz.
Tarcali Gyuláné: Megkeresni a lehetőséget, és ha van rá, akkor legyen, de hitelből nem.
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Szabó Béla polgármester: Egy szavazatot szeretnék kérni mindenkitől a körtefesztivállal
kapcsolatosan. Ha egyetértettek azzal, hogy legyen, és a finanszírozását megtaláljuk, akkor
kézfenntartással szavazzatok.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
62/2012.(VII.25.)Kt.
Határozata
Körtefesztivál megtartásáról
Képviselő-testület:
Úgy határozott, hogy megrendezi a IV. Szatmári Körtefesztivált.
Határidő: folyamatos
Felelős:polgármester
Szabó Béla polgármester: Még lenne egy dolog. Megkerestek engem a Rákóczi Szövetségtől.
A Szövetség ez egy civil szervezet határainkon túl egészen pontosan a felvidéki gyerekeknek
a oktatását, tanítását finanszírozza, támogatja, a felvidéki gyerekeknek gyerekenként 10.000.Ft-ot adna, és ehhez kérnek támogatást, akár az önkormányzattól, akár a testülettől. Tavaly
már a Rákóczi szövetségnek adtam pénzt, mint Szabó Béla az önkormányzaton keresztül
utaltuk el. Megkérdezem a testületet, hogy akarja-e támogatni ezt a Rákóczi Szövetséget és
milyen összegben. Felvidéki magyar gyerekek közoktatási továbbtanulása. Én 30-40-50 ezer
forintban gondolkodtam összesenben az önkormányzat részéről. Én magam részéről
támogatom, a tavaly is támogattam.
Tarcali Gyuláné: Akkor 5.000.-Ft/fő-vel támogatjuk a Szövetséget augusztus végéig
kifizetjük.
Szabó Béla polgármester: Én ezzel a testületi ülést befejezettnek tekintem. Ha valakinek van
mér kérdése, vagy hozzászólása az tegye meg.
Szécsi Bálint: Én szeretnék még itt a végén két dologba feltartani a testületet. Csak
tájékoztató jellegűen. Két hete volt egy megbeszélés ahol nyilatkozni kellett arról, hogy egy
pályázatban részt veszünk-e. Ez a pályázat a Holt Szamos menti út. Ez egy turisztikai
pályázat lenne. Ebbe Tunyogtól kezdve Győrtelek Géberjén és Ököritó lenne benne. Ezt a
szándéknyilatkozatot ezt a fajta szándékot jeleztük. Jelen pillanatba egy határidő módosítás
van beadva. Ez egy 500 Mft-os pályázat, ami a Holt Szamosnak egyrészt a turisztikai
fellendítését,másrészt pedig rehabilitációs pályázat rendbetételét jelenti. Nagyon sok ,
frappáns elképzelések születtek. Nekünk is van legalább 4-5 elképzelésünk. És valószínű,
hogy ezeket most azért nem hozta be polgármester úr, mert amikor ez olyan szakaszba ér,
amikor érdemben beszélni kell róla, akkor mindenképpen fogunk róla beszélni, hogy mi az
ami esetleg ezt a részt érinti, és mi az amivel szeretnénk élni.
A másik dolog amit el szeretnék mondani, az személyes jelleget is ölt. De mindenképpen itt
szeretnék rá pontot tenni, már csak azért is, mert van mivel foglalkozzam, és nem szeretném
ezt a jövőben sem. Lacitól szeretném megkérdezni, hogy mennyire pontos ez a dolog. Én is
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ismerősömtől hallottam, hogy fel fogod ütni, vagy fricskázni az orromat, és megkérted, hogy
ezt mindenképpen tolmácsolja én felém. Ez úgy tisztességes, hogy ha megkérdezem, hogy
ennek milyen alapja van, ha ez volt, akkor ez hogyan hangzott el pontosan.
Kajus László: Az, hogy hogyan hangzott el pontosan azt mondhatom most is. Azt mondtam,
hogy megfogom fogni az orrodat, és megmondhatja neked. Azt is megmondom, hogy miért.
Azért mert én mindig tiszta lapokkal játszottam. Soha nem sumákoltam. Mindenkinek a
szemébe oda mondtam, és oda mondom ezután is. Én azt nem szeretem, hogy lépten nyomon azt kell hallgatnom, hogy lejáratsz itt is, ott is, figyelj, oda figyelj, mert ez, mert az,
mert amaz. Én úgy gondolom, hogy még mikor nem is ez volt a kapcsolat, én nem így álltam
tehozzád. Ahogy te egyre jobban próbálsz efelé menni. Ugye ott volt amiről halottunk, a
Lengyel kapcsolat, a Lengyelországba való kiutazás. Már azt is jó előre hallottam, közbe
aztán jönnek más szavak. Nem tudom, hogy neked milyen érzés lenne az, hogy lépten nyomon azt kérdezném tőled, na mit rendeztél Lengyelországban. Már mint én. Én semmit,
mert kint sem voltam. Vagy mondhatnám azt is, hogy az elején úgy indultunk ennek a
dolognak, hogy van egy kulturális bizottság, amibe ugye neked a javaslatodra belevontatok
engem is. Én bele is mentem . Azt mondtam, hogy félreteszek mindent, próbáljunk meg
együtt dolgozni. És akkor egy idő után érzi azt az ember, tehát feleslegessé váltam. Azt is
tudom, hogy miért, mert nem mindennel értünk egyet. Ezután sem fogunk egyet érteni. A
másik pedig azt gondolom, hogy én amikor az eskümet letettem, azt Ököritófülpös
lakosságának tettem. Én nem tettem sem ilyen pártra, sem olyanra. Én ezután is bármilyen
döntést fogok hozni, azt mindig jóhiszeműen fogom meghozni, és úgy gondolom, hogy az
Ököritófülpös javára fog válni. És ezután sem fogom eltűrni, hogy én utánam áskálódjanak.
Én is meg tudnám tenni, csak én nem ilyen vagyok. Én nem szeretem és nem is akarom
folytatni. Nincs nekem miért elnézést sem kérni, mert tudom, hogy olyanok mondták ezeket
vissza nekem, akik szakértők, és nem a közös ismerősünk, nem a Jóska, Pista meg amaz. Azt
hallottam, hogy a 65. évfordulót szervezed. A Lengyel kapcsolatot szervezed. Azt is mondták
már, hogy milyen csoportot hívtál meg kajáért. Minden ilyen dolog, akár hiszed, akár nem,
engem égetsz ezzel, ha valós ez, ha nem valós. Ha egyre többen mondják, egy idő után el is
hiszi az ember. Azt akarom a végére mondani, hogy én tiszta lapokkal játszottam eddig is, és
elvárom mástól is.
Szécsi Bálint: Igen, rendben. Végül is azt a formát hoztad, amit vártam tőled . Azt gondolom
Laci,hogy nem az a gond, hogy üzengetsz nekem. Ha van gondod állj elém, aztán kérdezd
meg, ha egyenességről beszélünk. Én azt gondolom, hogy itt valamennyien tudnánk felhozni
ilyet, hogy azt hallottam, az megy a faluban. Ilyen a falú mechanizmusa, ilyenek az emberek.
Ez az egyik. A másik. November óta nem beszéltünk. Még találkozni is itt találkoztunk. Még
alkalmam sem volt arra, hogy bármi olyat tegyek, amivel téged személyedben megsértelek.
Amit felhoztál, hogy mit lehet hallani, azzal nem sértettelek meg téged egyetlen egy esetben
sem, azt gondolom. Ha én, vagy mi elindítunk valamit, és a Lengyel utat hoztad fel, akkor
miért természetes az, hogy nekem veled egyeztetni kell. Miért természetes az, hogy téged be
kell, hogy vonjunk. Vagy ha beszélek valakivel, miért természetes az, hogy én tőled erre
engedélyt kérjek, vagy beszámoljak, vagy megmagyarázzam, hogy miért. Az elmúlt 6 évben
itt voltál képviselő tag. Egyesületi elnök vagy. Ezeket a dolgokat ugyan úgy meg tudtad volna
te is tenni. Én azt a 25 évet néztem, amit a Fergetegesbe dolgoztam, és ezalatt kerestem meg
Császár Józsefet, hogy egy teljesen új alapokra épülő kapcsolatot fel tudunk-e venni
Lengyelországgal. Nem a Fergeteges, nem a Tánccsoport, és ezt a tévhitet szeretném is
elhessegetni, hogy ez a kapcsolat az önkormányzat, járás szinten lett elindítva anno, és most is
úgy lett felvéve. Ha te úgy gondolod, hogy a Fergetegesre vonatkozik, akkor kérdezd meg
Császár Jóskát, felhatalmazott, hogy ezzel kapcsolatba hivatkozhatok rá. Itt van polgármester
úr. A tárgyalások alkalmával beszéltünk egy nagyon széleskörű együttműködésről, ami a
turisztikát, az ifjúságot, az oktatást, a mezőgazdaságot, a piaci szektort, a szociális szektort
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érintette, kultúrát is megemlítettük, de ezt nagyon kényes témaként kerültük és ezzel
kapcsolatba két kérdés merült fel, amit Császár Jóska kapott, és ő is válaszolt meg. Ha
érdekel, fel tudod hívni, máskor is megtudod kérdezni mit mondott. Azt gondolom, hogy ez is
furcsa helyzet, hogy nekem kell, vagy nekünk kell magyarázkodni azért, mert egy sok éve azt
hiszem, egy 6 éve magszakadt kapcsolatot igyekszünk újra felélénkíteni, azért, hogy tudjunk
valamifajta mozgásteret adni a településnek. Igyekszünk egy olyan kapcsolatot kiépíteni
amibe lehet nemzetközi pályázatokat megpályázni, és valamifajta olyan élet indul el a két
barátságos nép között, ami nem csak a táncra vonatkozik, mert az természetes velejárója ha
van egy rendezvény, akkor oda lehet a kultúrát kötni. Még egyszer mondom, itt nem a
Fergetegesről volt szó, itt egy kapcsolat felvételről volt szó, amit ti korábban leépítettetek,
vagy valamiért elhanyagoltatok. Most hiába mosolyogsz, de az elmúlt évekbe is megtehetted
volna. Az elmúlt 6 évben is megtehetted volna, meg a mai napig megteheted, hogy építed azt
a kapcsolatot, és azért furcsállom, hogy miért gondolod, hogy nekem, hogy ha van egy
elképzelésem azt veled mindenképpen kell, hogy egyeztessem, és miért kell, hogy én ebbe
téged bevonjalak. Én találtam ki, én gondoltam el, ezen elindultunk. Vagy ha valamiről
beszélünk, akkor, vagy valamilyen célt kitűzünk, akkor hadd döntsük már el, hogy kit
vonunk be ebbe az egészbe, és ne kelljen attól félnünk, mert ugye azért csak el hangzott az a
bizonyos dolog. De ha most csapongok, akkor azt gondolom, hogy ez mélységesen felháborít,
hogy egyszerűen honnan veszed a bátorságot, hogy te fenyegeted az embert, csak azért mert
magaddal nem tudsz mit kezdeni. És azt gondolom, hogy emberileg, meg mint képviselő is,
azért ezek ilyen erkölcsi és morális kérdéseket vetnek fel. Így nem lehet elintézni dolgokat,
főleg nem úgy, hogy azt hallottam, meg ezt hallottam, és ebben semmilyen személyes sértés
nem volt, Egyszerűen csinálom, vagy csináljuk a dolgunkat és ebbe te nem vagy bevonva,
amit te sértésnek veszel, és úgy, hogy még fenyegetőzöl is vele. Igen. Azt gondolom, hogy az
év elején polgármester úr közölte, hogy az évfordulót településszinten szeretnénk
megszervezni. És ugyan úgy, mint a körtefesztiválnál ezt is most erősen megnehezítette, hogy
a Fergeteges Táncháznak a felújítására, vagy a pályázatánál keletkező hiányt az
önkormányzatnak kell kifizetni. Meg az is egy olyan keretből ment el, amiből esetleg a 75 –
ösnek a jubileumát megszervezni, vagy éppen a körtefesztiválhoz hozzájárulni. Én ezt is
vállalom igen, mert én úgy érzem, hogy ebbe neked van felelősséged, mert azóta sem látunk
egyetlen egy papírt sem, egyetlen egy szerződést sem,hogy hoztál volna, hogy mit írtak, min
csúszott el a dolog. Ott a testület azt gondolom megérdemelte volna, mert mindenki egyesével
támogatta mind a kezességet, mind pedig a jelzálogot. Tehát ez a mulasztás is ott van. És igen
nem mondhatom Kiss Pistának, hogy téged gondollak, hanem mint az Egyesület vezetője. A
másik. Igen ezzel engem konkrétan megkerestek, ha Kajus Lacinak ki lehetett fizetve több,
mint 1 MFt-ot, akkor majd ők is jönnek hozzám, hogy ilyen, meg ilyen problémával fizessük
ki. Tehát ennyit arról, hogy az emberek hogyan gondolkodnak, és vélekednek. De nem
gondolnám, hogy ezeket tárgyilagosan lehet venni. És még egyszer mondom, hogy
mélységesen felháborít, hogy ilyen dolgokat te úgy gondolod, hogy megengedhetsz
magadnak, hogy számon kéred az embert,hogy mi miért történik, és te miért nem vagy ott,
illetve, hogy fenyegetőzöl. És én ezt itt szeretném lezárni. Eddig is úgy voltam, hogy én
csinálom a dolgomat, aki akart itt megkeresett, hogy dolgozzon az dolgozik, aki meg nem
akar, az nem akar. Sajnálom, hogy Gyöngyi nincs itt, vele is szerettem volna beszélni, amin
megint kiakadtál, hogy mit akarok én Mezőssy Gyöngyivel beszélni. Uram bocsá. Miért, nem
lehet? Egyszerűen nem az dühít, hogy fenyegetőzöl, hogy mit akarsz velem csinálni, hanem
hogy te veszed a bátorságot ,hogy eddig elmenj. Ez abszolút felháborító.
Kajus László: Én nekem meg az a felháborító, hogy még most sem látod tisztán ezeket a
dolgokat, és mégis mindig azt, hogy dolgokat elferditel , félremagyarázol, vagy elhallgatol .
Érted? És én honnét veszem a bátorságot? Én nem vagyok egy nagy bátor ember, nagyon
szeretem a tisztességet, meg az egyenességet. A másik dolog, nem kell itt engedélyt kérni,
meg, hogy te hova mész. Csak azért lehet, hogy egy idő után már nem csak én mondom azt,
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hogy mindent Szécsi Bálint. Ugyan olyan képviselő Ági vagy másik, vagy harmadik, mint te.
És még nem is nyílhúzással jöttünk ide, hanem megnyertük a szavazást. Azt gondolom, hogy
akár az előkészítésben, vagy a további folyamatokba részt kell, hogy vegyünk. Nem csak a
szavazáskor. A másik dolog pedig, ne hogy te mond már meg nekem, hogy én mit csinálok,
meg a másik mit csinál, meg a harmadik mit csinál. Érted? Azért lehet, hogy egy kicsit
furcsán ülsz azon a lovon,de le is lehet arról esni. Én mondom még egyszer, én nem kérlek
számon, de azt meg nem szeretem és utálom ha úton útfélen ezzel kell szembesülnöm, és
sajnos meg is van az alapja. És mondom még egyszer. Ne fél igazságokat mondjál, ne
hallgasd el a lényeget, hanem szín tiszta valóságot, igazságot, és akkor majd utána
dolgozhatunk. Én eddig sem határolódtam el a munkától, ezután sem fogok. Én szeretek
dolgozni, meg tenni a közösségért. A másik pedig amit te mondasz, hogy Kajus Lacinak
kifizettek 1 MFt-ot. Nem fizetett ki nekem senki 1 MFt-ot , ezután sem fog. Ha a Táncház úgy
fog lezáródni, ahogy kell ,akkor meg egyáltalán nem. És Azért én azt gondolom, hogy még
ennek az ügynek sincs vége. És majd, hogyha odáig fogunk jutni, akkor hidd el, hogy fog
mindenki tájékoztatást kapni erről az egész dologról.
Szécsi Bálint: Laci. Én azt gondolom, hogy beszélni nagyon szépen tudsz.

Kajus László: Te is hoztad a formád.
Szécsi Bálint: Nem látom mögötte, azt, hogy mit tettél le. Senki nem gátol meg, hogy te
bármilyen javaslattal élj. Azt ne várd, hogy mi kitalálunk valamit, mi kitaposunk valamit és
akkor te majd oda állsz.
Kajus László: Ja. Ez meg egy másik dolog. Én a saját költségemen csinálom ezeket, te meg
máshonnan.
Szécsi Bálint: Én azt gondolom, hogy ha egy picikét is önmagadba nézel, akkor meg nézed,
hogy ki ül azon a lovon fordítva. Én nyugodtan a tükörbe nézhetek Laci, azt hiszem. És akkor
én be is fejeztem. Elnézést, és köszönöm a türelmet.
Szabó Béla polgármester: Közbe kimentem, és egy kis csetepatéra jöttem vissza. Ezt
tapasztaltam. Nem szabad kimennem. Én úgy látom, hogy személyeskedésbe ment a dolog át.
Nem kellene keverni a munkát a személyes dolgokkal, ezt mind a kettőtöknek külön kellene
választani, erre kérnélek benneteket.
Szécsi Bálint: Képviselők vagyunk.
Szabó Béla polgármester: Tiszta sor, csak ami személyes azt kint kellene hagyni, ami
idetartozik, azt kellene leadni. Erre kérnélek benneteket.
Ami a Lengyel utat érinti. Én is hadd szólaljak meg. Valóban úgy történik, hogy a kulturális
kapcsolat az egy része az egésznek. Nem úgy lett felelevenítve, nem úgy történt ez az egész
dolog újraélesztése, hogy a Tánccsoport. A Tánccsoportnak ehhez tényleg úgy konkrét köze
nincs. Én nem ismertem az egész előzményt, de most megismertem. Ez az egész annak idején
20 évvel ezelőtt létrejött, állítólag a Megyei Önkormányzatnak volt valamilyen rendezvénye
és Józsi ott jött össze a Lengyelekkel. Innen indult el az egész kapcsolat. Félbeszakadt 6 éve.
Valamilyen megállapodást kellett volna aláírni, az nem került aláírásra, és így szakadt meg a
kapcsolat. Most ezt próbáljuk újra éleszteni. Bár már sok mindenről lekéstünk. Az ottani
polgármester elmondása alapján, ők aláírtak több országgal egy ilyen együttműködési
megállapodást, és működik is. És ennek húzzák a hasznát. Rengeteg támogatást kaptak ennek
folytán. Mi erről lemaradtunk. Most még 2 év míg ez lejár ez a ciklus. Még két évet kell
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várni, hogy ez a kapcsolat újra éledjen, és valamilyen eredményt tudjunk felmutatni. Ez az
egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy igen nehezen fogadtak vissza bennünket, mert
megsértődtek amiért nem lett aláírva az a szerződés. Úgy kezdték, hogy előkészített szerződés
nem ment el, nincsen aláírva.
Kajus László: A tények elferdítése az, hogy nekem ahhoz közöm lenne. Nekem ahhoz éppen
semmi közöm, hogy nem lett aláírva a szerződés. A Tények elferdítése, azt mondtad az
előbb, hogy nekem nagy közöm van ahhoz, hogy ez a kapcsolat megszakadt. Semmi közöm
nincs ehhez.
Szécsi Bálint: Laci. Képviselőként az első ciklusban mit tettél, hogy kimentél? Egyesületi
elnökként kimentél, megtettél-e mindent. Most ne hogy azt gondold már, hogy az egyesületi
tagság felelős azért, mert esetleg az egyesületnek nincs kapcsolata.

Kajus László: Bálint, amihez nem értesz, abba ne szólj bele.
Szabó Béla polgármester: Ami a költséget jelenti. Ne személyeskedjünk. Valóban az
önkormányzat autójával voltunk, az önkormányzat fizette a benzint. Ez egy 500 km-es út volt
oda-vissza. Ha már annyira anyagiaskodunk. Ez egy 40 l gázolajba került körülbelül. Máskor
elszalad ötször Nyíregyházára az autó, sokszor úgy, hogy sajnos potyán. A saját költségünkön
voltunk egyébként kint, a gázolaj pénzt leszámítva. Innentől kezdve én ezt a témát lezárnám.
Kajus László: Én azt gondolom, hogy nem csak nekem kell beszámolnom bizonyos
dolgokról. Bálint vedd tudomásul Ököritófülpösön nem te vagy az Atya úristen.
Szécsi Bálint: Nem is úgy érzem.
Kajus László: De.

Mivel kérdés, felvetés nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt, majd az ülést
bezárta.

K.m.f.

/: Szabó Béla :/
Polgármester

/: Szécsi Csaba :/
mb. körjegyző

Tarcali Gyuláné

Kukucskáné Laboncz Márta
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