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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2012. július 30-án tartott
rendkívüli nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Ököritófülpös

Jelen vannak :
Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Tarcali Gyuláné
Mezőssy Gyöngyi
Kajus László
Kukucskáné Laboncz Márta
Kiss László
Tanácskozási joggal megjelent: Szécsi Csaba mb. körjegyző

Szabó Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból 7 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 pontot
megtárgyalásra elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szécsi Bálintot és Kiss Lászlót javasolja.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítők Szécsi Bálint és Kiss László.

1./ A közpark beruházás ügyében a polgármester felhatalmazása jogi lépés megtételére

Szabó Béla polgármester:
Szóban az alábbi előterjesztést adja:A múltkor beszéltem róla, hogy az ügyvédnek mondtam,
hogy a feljelentést tegye meg a két közparknak a közbeszerzésével kapcsolatosan ismeretlen
tettes ellen. Csabával megnézettem, hogy van-e ezzel kapcsolatosan
testületi
állásfoglalásunk. A feljelentéshez nem kell testületi határozat, de ha egy testületi jóváhagyás
ha van, az nem árt, ha bíróságra kerülne a dolog. Kérte az ügyvéd nő, de ha nincs ilyen, akkor
csináljunk egy ilyet. Van egy de az arról szól, hogy a testület felhatalmazott engem, hogy a
Számvevőszéknél járjak el. Ezt én megtettem, csak a Számvevőszék úgy döntött, hogy ilyen
kis összegű dolgokkal nem foglalkozik. Kérem a testületnek az állásfoglalását, amennyiben
ezzel egyetért, kérem kézfenntartással szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
66/2012.(VII.30.)Kt.
határozata
a közpark beruházás ügyében a polgármester felhatalmazása jogi lépés megtételére
Képviselő-testület:
Felhatalmazza Ököritófülpös Nagyközség polgármesterét, hogy a közpark beruházás ügyében
ismeretlen tettes ellen a jogi lépést tegye meg.
Határidő:azonnal
Felelős:polgármester
2./ Egyebek
Szabó Béla polgármester: Akkor rátérnék a körtefesztivál tárgyalására. A múltkor döntés
született róla, hogy megtartjuk amennyiben a pénzt össze tudjuk szedegetni hozzá. Ennek
akkor az időpontjáról is dönteni kellene. Ezt szeptember első, vagy második hétvégéjére
gondoltam. Az első hétvége az azért nem valószínű, hogy jó, mert egybeesik a Mátészalkai
Fényes Napokkal. De nem vagyok benne biztos, hogy az annyira gond. Ezt kellene eldönteni.
Mezőssy Gyöngyi: Harmadikán kezdődik az iskola. Akkor 8-át mondod, hogy az lenne a jó.
Szabó Béla polgármester: Igen. Szerintem több idő lenne felkészülni. Valahonnan sátrat
kellene kölcsön kérni, nem bérelni, mert az sok pénzt vitt el.
Kiss László: Nagy Sátrat?
Szabó Béla polgármester: Igen. Kicsi az van.
Tarcali Gyuláné: A nagy sátrat nem Nyírbátortól béreltük? És az drága?
Szabó Béla polgármester: Az nagyon drága. A sátorbérlésből egy sztárvendéget ki lehet
fizetni.
Tarcali Gyuláné: A katasztrófavédelemtől kölcsön kellene kérni.
Szabó Béla polgármester: Meg kérdezem a katasztrófavédelmit Mátészalkán. Javasolom,
hogy pénteken üljünk le, és beszéljük át a dolgokat. Addig mindenki gondolja át, hogy mit
szeretne, hogy szeretne, mi az elképzelése. Mi volt jó tavaly, mi nem volt jól.
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Mivel kérdés, felvetés nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt, majd az ülést
bezárta.
K.m.f.
/: Szabó Béla :/
Polgármester

/: Szécsi Csaba :/
mb. körjegyző

Szécsi Bálint

Kiss László

Jegyzőkönyv-hitelesítők
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