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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én
tartott NYÍLT ülésének:

a./ Jegyzőkönyve:211-223- ig
b./ Tárgysorozata: 1-3-ig
c./ Határozatai: 68 – 72-ig
d./ Rendeletei: ---

Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/
1./ Előterjesztés a IV. Szatmári Körtefesztivál programjának elfogadására.
Előadó:Szabó Béla polgármester

2./ Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézményei Társulás társulási megállapodásának módosítására
3./ Egyebek

Ököritófülpös, 2012. augusztus 29.

/: Szabó Béla :/
Polgármester

/:Szécsi Csaba :/
mb. körjegyző

Alapellátási

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én tartott
rendkívüli nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Ököritófülpös

Jelen vannak :
Szabó Béla polgármester
Tarcali Gyuláné
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 5 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 Tarcali Gyulánét és Kajus Lászlót javasolja.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítők Tarcali Gyuláné és Kajus László.

1./ Napirendi pont
Előterjesztés a IV. Szatmári Körtefesztivál programjának elfogadására.

Szabó Béla polgármester: Megkaptátok a meghívóban szereplő
egyetértettek vele, akkor szavazásra fogom bocsátani. Van-e kérdés?

programot, és ha

Tarcali Gyuláné: A főzőverseny meg van hirdetve a Kábel Tv-n?
Szabó Béla polgármester: Még nincsen.
Tarcali Gyuláné: Kérdezik, hogy adunk-e valamit a főzőversenyre.
Szabó Béla polgármester: Helyet. Sátrat, lehetőséget.
Tarcali Gyuláné: Zsugor ásványvizet, műanyag edényeket, kukás zsákot, szalvétát, kenyeret?
Ezt kérdezték,mert úgy vásárolnak akkor.
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Szabó Béla polgármester: Igen. Rendezem ezt a részét. A szponzoroktól megpróbálom
beszerezni. Valamint a babgulyáshoz ami alapanyag szükséges holnap jön Annuska és akkor
próbálom az alapanyag beszerzést megbeszélni vele, hogy milyen mértékű legyen.
Tarcali Gyuláné: Hideg tál?
Szabó Béla polgármester: Azt is megbeszélem vele.
Tarcali Gyuláné: A kemencébe lesz sütés? És lehet kérni, két közmunkást?
Szabó Béla polgármester: Lesz sütés, hogy ne lehetne közmunkást kérni. Amire szükségetek
van mindent. Meg kell beszélni. Úgy képzeltem, hogy lesz jegy árusítás. A jegy ára 500.-Ft
lesz. A jegy leadásával ki lehet váltani egy babgulyást. A ki-be mászkálás igazolására egy
pecsétet fog kapni mindenki.
Tarcali Gyuláné: És aki délután jön?
Szabó Béla polgármester: Délután három, négy óráig lesz étel, ezt még pontosítani kell. Úgy
gondolom, hogy négy órától már nincs értelme.
Tarcali Gyuláné: A díszítést Bálinték vállalják?
Szabó Béla polgármester: Bálinték vállalják. Egy részét ők csinálják, egy részét meg kell
oldani közmunkásokkal.
Kiss László: Beléptetés, jegy árusítás, ugyan úgy lesz mint tavaly?
Szabó Béla polgármester: Igen. A polgárőrségtől kérünk vagy két embert, vagy saját
embereink, vagy közmunkások, vagy felváltva.
Szécsi Csaba: Lesznek biztonsági őrök. A rendőrség azt mondta, hogy felvonul 12 fővel.
Szabó Béla polgármester: 12 biztonsági ember lesz. A jegy árusítását saját embereinkkel kell
megoldani. Ahogy a meghívóban szerepel, felnőtteknek 500.-Ft, a gyermekeknek 200.-Ft
lesz a belépő jegy ára. Ebben benne van mindenkinek egy tál étel.
Kiss László: A gyereknek is benne van a belépőjegy árában az étel.
Szabó Béla polgármester: Igen.
Kukucskáné Laboncz Márta: Főzőversenyre hol kell jelentkezni?
Szabó Béla polgármester: Csabánál.
Szécsi Csaba: Vagy a hivatalba személyesen, vagy a hivatal telefonszámán. És akkor fel lesz
írva. Mindenki kap meghívót, és azon minden rajta lesz.
Kajus László: Én a tánccsoport nevébe támogatást kérek a főzéshez. Megmondom őszintén
azért, mert a tánccsoportnak nincsen pénze.
Próbáltam beszélni szülőkkel. Nincsen senkinek. Semmilyen felajánlás, sehol semmi.
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Tarcali Gyuláné: Most mi kapunk jegyet, mint dolgozók, vagy mindenki megveszi a belépőt?
Régebben úgy volt, hogy kaptunk két jegyet.
Szabó Béla polgármester:Ezt majd tisztázzuk.
Visszatérve a kérdésedre, hogy a főzést támogassa az önkormányzat. Akkor mindenkiét
támogatni kell. Akkor kérhetné minden egyesület.
Tarcali Gyuláné: A Horgászegyesület van, meg a Polgárőrség.
Szabó Béla polgármester: Meg az Egyház, meg az óvoda iskola. Nem egy van, hanem öt
,meg hat . Tehát nem egy.
Kukucskáné Laboncz Márta: De az iskola meg az óvoda az egy fenntartás. Miért ne kérhetne?
Szabó Béla polgármester: Az igen. De főzni is fog az iskola. Ezzel semmi gond nincsen. Nem
az iskola, hanem az önkormányzat fog főzni.
Kukucskáné Laboncz Márta: Ez más kategória, mint az egyesület.
Kajus László: Én azt gondolom, hogy az egyesületek között is lehet különbséget tenni, és nem
is keveset. Mert nem lehet össze hasonlítani a Fergeteges Táncegyesületet a
Horgászegyesülettel.
Szabó Béla polgármester: Nem is akarjuk Laci.
Kajus László: Én azt gondolom, hogy a tánccsoport mindig is ki tett magáért. Mindent
elkövetett azért, hogy nagyon sikeres legyen a fesztivál. Más meg eljött a főzőversenyre,
délbe, egykor vége volt és utána azt csinált amit akart. Bezárta a sátrat, vagy ott hagyta, aztán
kész. Mi feldíszítettük, mindenki jöhetett, mindig arról gondoskodtunk, hogy mindenki jól
érezze magát. Én azt gondolom, hogy van különbség.
Kukucskáné Laboncz Márta: Ezt is át kell gondolni.
Szabó Béla polgármester: Megnézzük a vezetőséggel, most ennyit mondok. De éhen nem fog
maradni a Táncegyesület, mert főzni fog az önkormányzat. Emiatt nem kell aggódni, hogy
nem lesz ellátás.
Kajus László: Nem is aggódunk.
Szabó Béla polgármester: Ezt meg tudom ígérni, sőt megígérem. A főzés körül szét kell nézni,
hogy igazságosan osszuk el.
Tarcali Gyuláné: Gázpalack is sokba kerül.
Szabó Béla polgármester: Ne csak egy egyesületet próbáljunk kistaférozni, akkor
megkérdezzük, hogy ki az még aki jogosult erre, mert egyedi döntés igazságtalan is. Ezt át
kell nézni, én ilyen irányba nem gondolkodtam, nem is tudok neked most erre válaszolni.
Kajus László: Nem is azt kértem. Csak azért én nem tartok olyan nagy beszédet magam
mellett, de aki itt volt éveken keresztül, minden évben láthatta, hogy mi milyen munkát
végeztünk el az előkészületekkor, az utómunkálatokkor.
Soltész Ferenc Dávid körjegyző távozott a testületi ülésről.
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Kajus László: Nem volt olyan egyszerű eddig sem, és most sem egyszerű. Már mint maga az
előkészület. Nem úgy van, hogy csak beülünk a sátorba. Azért mondom, hogy volt különbség.
Én is természetesen a Fergeteges oldaláról nézem. Napokkal előtte készülünk, összehurcolunk
mindent, hogy szép legyen a sátor, meg olyan legyen, hogy jól érezzük magunkat. Más meg
meg van a főzőverseny, aztán mondtam haza megy. A kettő között óriási különbség van.
Tehát költségébe is, meg munkába is, meg mindenbe. Senki nem tudta, meg soha nem is
kérdezte meg senki, hogy amikor csináltuk a díszítést, mennyit dolgoztunk rá, hány ember.
Meg még utána. Utána nem volt rá annyi ember, csak három, a két fiammal. Azt a sok szeget
lerendezni onnan, amit csináltunk kompozíciót. Én azért azt gondolom, hogy ha nézőpont
kérdése is, azért lehet így nézni, hogy nem egyforma.
Kukucskáné Laboncz Márta: Ezt is figyelembe lehet venni, amit te mondtál Laci.
Kajus László: Még jó, hogy figyelembe lehet venni.
Kukucskáné Laboncz Márta: Én ezt csak jó indulatból mondtam.
Szabó Béla polgármester: Mondtam, megnézzük a lehetőségeinket, ennyit tudok ígérni. Van-e
még egyéb hozzászólás.
Kajus László: A babgulyásos témát meg le kell rendezni. Eddig lesz kiadás, ne hogy az
legyen, hogy ide jön négy óra öt perckor, vagy öt órakor, és nincs már babgulyás.
Szécsi Csaba: Hány óráig legyen.
Tarcali Gyuláné: Öt-ig.
Szécsi Csaba: Akkor tizenhét óráig.
Szabó Béla polgármester: Öt óráig, azt úgy gondolom, hogy nem kevés. Aki eddig nem jön,
akkor az már lemaradt a műsorunk feléről.
Szécsi Csaba: Hány adag lesz főzve?
Szabó Béla polgármester: Ez jó kérdés. Tavaly hány belépő ment el, azt kellene megnézni, és
ahhoz viszonyítani.
Kiss László: Én úgy emlékszem, hogy kettőezer jegy kelt el.
Kajus László: Olyan ezerötszáz-ezerhatszáz.
Szécsi Csaba: Én úgy emlékszem, hogy ezerötszáz körül volt.
Tarcali Gyuláné: De most mindenkit megvendégelünk, a fellépőket is. Tavaly Pataki Attila
vonzott embereket. Ez nem fog annyi embert vonzani, meg a szegénység. Hiába mondjuk,
hogy egy babgulyás is jár, ha nincs ötszáz forintja.
Szabó Béla polgármester: A fellépőket is megvendégeljük egy babgulyással.
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Kiss László:A fellépő gyerekek részére, akik fellépnek műsorban, azoknak egy jégkrémet és
egy üdítőt én biztosítok.

Szabó Béla polgármester: Jó. Köszönjük. Ha az első napirendi pontot a körtefesztivál
programját ha elfogadjátok, akkor szavazásra bocsátom. Megkérdezem, hogy van-e még
kérdés ezzel kapcsolatosan? Ezt tényleg át kell beszélnünk, mert az én figyelmem sem terjed
ki mindenre, meg a Csabáé sem. Csináltuk ezt a meghívót, lehet, hogy van benne hiányosság,
mondjátok, mert ez innen kezdve így fog megvalósulni. Most még lehet módosítani, mert ez
még nem ment ki ez a meghívó.
Kajus László: Nekünk lesz feladatunk?
Szabó Béla polgármester: Igen. Hasonlóan, mint tavaly.
Tarcali Gyuláné: Péntek délután kipróbáljuk a kemencét, süssünk kenyeret?
Szabó Béla polgármester: Igen . Ehhez a kellékeket az önkormányzat állja.
Tarcali Gyuláné: Az ABC-be megvásároljuk
Szabó Béla polgármester: Annyit megígérek neked is Laci, valamilyen szinten a főzésben,
segítünk a Fergetegesnek, úgy 20-30 főig. Tudjátok már mit akartok főzni?
Kajus László: Még nem tudom. Akkor arra gondolj, hogy egy húszezer forintos támogatás.
Kiss László: Hányan vagytok általában?Tavaly hányan főztetek?
Kajus László: Mi több főre főztünk, nagyon sokan jönnek pluszba. A babgulyást hiába
kapjuk. A gyermekeknek felének nem fog kelleni.
Szabó Béla polgármester: Ági! Te is azt mondtad, hogy neked húszezer forint kell.
Tarcali Gyuláné: Tavaly azt hiszem huszonkettő volt, most valamennyivel többe fog kerülni.
Szabó Béla polgármester: Akkor legyen huszonötezer. A Fergetegesnek húszezer legyen,
egyetértettek vele?
Tarcali Gyuláné: Igen
Szabó Béla polgármester: Akkor legyen húszezer forint a Fergetegesnek.
Kajus László:Körte lesz?
Szabó Béla polgármester: Én azt biztosítom.
Ha nincs több kérdés szavazásra bocsátom az első napirendi pontot. Ha elfogadjátok, kérem
kézfenntartással szavazzatok.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
68/2012.(VIII.29.)Kt.
határozata
A IV. Szatmári Körtefesztivál programjának elfogadásáról
Képviselő-testület:
I./ A IV.Szatmári Körtefesztivál programját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívóban szereplő
tartalommal elfogadta.
II./ A főzéshez a Fergeteges Táncegyesület részére 20.000.-Ft, míg a kemencében történő
sütéshez 25.000.-Ft támogatást biztosít alapanyag beszerzéséhez.
2./ Napirendi pont
Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézményi társulási megállapodásának módosítására
Szabó Béla Polgármester: Ez csak egy formaság. A kistérség ha módosít valamit, akkor
előírja nekünk is, hogy el kell fogadtatni a testülettel. Ezzel kapcsolatosan, ha van kérdésetek
tegyétek fel. Ha nincs szavazásra bocsátom. Amennyiben a második napirendi ponttal
egyetértettek kérem kézfenntartással szavazzatok.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
69/2012.(VIII.29.)Kt.
határozata

Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi
Társulási Megállapodás Mátészalka módosításáról
A Képviselő-testület
1.) Jóváhagyja a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézményi Társulás Mátészalka Társulási Megállapodásának a melléklet szerinti módosítását.
2.) Felhatalmazza Szabó Béla polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Szabó Béla
Polgármester
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3./ Napirendi pont
Egyebek
Szabó Béla polgármester: A Holt Szamos mentén a múltkor már említettem egy turisztikai
úgy nevezett projektet lehetne megvalósítani, amiben egy társulást hoznánk létre. A
kezdőpontja Tunyogmatolcs lenne, a végpontja pedig Ököritófülpös. Itt elmondtam a
múltkor, hogy ez egy Holt Szamosra épülő turisztikai atrakció lenne. Ez arról szólna, hogy
egy hajó útvonalat, egy turisztikai vízi útvonalat alakítanának ki, ami horgászatról, meg
egyéb látványos dologból áll. Vízi színpadtól kezdve, vízimalom, hasonló elképzelések
vannak, amit enged a Környezetvédelmi Minisztérium. Ettől fog függeni, hogy milyen
mértékben valósulnak meg az álmok, ötletek. Egy részletes leírást is fogok a
rendelkezésetekre bocsátani, ha a kezemben lesz. Röviden elmondtam, hogy miről lenne szó.
Ha ehhez a Szamos turisztikai konzorciumához hozzájárultok, hogy ezt együtt megkösse az
öt település, akkor meg kellene szavazni. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfenntartással
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
70/2012.(VIII.29.)Kt.
határozata
az ÉAOP-2.1.1/A-I-12 pályázaton való indulásról
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy az
ÉAOP-2.1.1/A-I-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése támogatási
konstrukcióban Tunyogmatolcs,Győrtelek,Géberjén ,Fülpösdaróc településekkel és a FelsőTisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal konzorciumban, a Jót s Jól a Szatmári Kistérségben
Egyesület Konzorciumi vezetésel, a „Szamosi élménytér kialakítása- a Holt Szamos
ökoturisztikai attrakció fejlesztése” elnevezésű pályázaton indulni kíván.
Vállalja, hogy a pályázat keretében létrejövő szolgáltatásokat, eszközöket öt éven keresztül
fenntartja a pályázat céljainak megfelelően.
Felelős:polgármester
Határidő:Folyamatos
Szabó Béla polgármester: Az egyebek napirendi pontban lenne még egy napirendi pont, az
ÖNHIKI, hogy abban induljunk-e. Gondolom az nem kérdés. Testületi határozat kell hozzá.
Kérem aki egyetért ezzel kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
71/2012.(VIII.29.)Kt.
határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
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1. Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a
feletti.
II.
a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen
jogcímen 6.700 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési
rendeletét 37.460 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV.
b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
Határidő:2012.szeptember 10.
Felelős:polgármester,körjegyző

Szabó Béla polgármester: Szeptember 29-én terveztük a 75 éves évforduló megszervezését.
Ehhez is hozzá kellene látni. Ezt is meg kell szervezni, ez is komoly előkészületet igényel.
Erről beszéljünk, hogy mi az elképzelés, van-e elképzelés.
Nekem az elképzelésem, hogy meg kellene hívni a volt Fergeteges tagjait, és azokkal egy
délelőtti valamilyen szintű beszélgetést, emlékezést tartani. Egy fotó kiállítást csinálni. Ott
van a sportöltöző terme, azt lehet használni, akár egy előzetes kiállítást tervezni. Össze lehet
gyűjteni az ezzel kapcsolatos fényképeket, akár ruhákat. Valakinek ezt fel kell vállalnia. Ezt
gondolom, hogy nem adod ki másnak, mint a Fergeteges Elnöke, neked kellene felvállalni
ennek a megszervezését. A volt táncosok kiértesítése, meghívása.
Kajus László: Azzal nincs gond. Ahhoz kell segítség. Amennyi a birtokunkba van, az ott van
a Táncházban.
Szabó Béla polgármester: Annak a négy-öt táncegyesületnek a meghívását, akikkel a
Gálának a színvonalát emelni kívánjuk nem lehet az utolsó percre hagyni, mert nekik is van
programjuk, előre be vannak táblázva. Ezt tisztázni kell, nem utolsó percen, utolsó héten. Ha
ebbe döntés született, akkor ezt rendezni kell, valakinek fel kell vállalni. Mi az
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önkormányzathoz tartozó részét vállaljuk, az ellátást vállaljuk. Színpadot, hangosítást ezt
mind megcsináljuk. De ettől több kell.
Kajus László: Én is tudom, hogy több kell, de a múltkor is vita volt belőle. Azért kérdeztem rá
Bálintra, hogy milyen megállapodások vannak más tánccsoportokkal. Azt mondta, hogy
vannak előzetes egyeztetések, én arról nem tudok. Ami feladatot kapok én azt megcsinálom,
és kész. A kiállítással az a baj, hogy nincs annyi anyagunk, hogy egy normális kiállítást
tudjunk rendezni. Ami van, az a Táncházba van. Én azt is el tudom képzelni, hogy be lehet
azért oda menni a Táncházba is, és ott meg lehet tekinteni. Vagy arról is beszélhetnénk, hogy
fel is avathatná valaki. Ez most jutott eszembe.
Szabó Béla polgármester: Meg lehet ejteni, semmi akadálya.
Kajus LászLó: 500 főt is érint. A 100 fő azok, akik pár éve táncolnak. Azt ha meghívjuk. Én
a 60 éves évfordulóra nem tudom mennyi pénzbe került, össze írtam, hogy kinek mi a neve,
hova költözött, ezt is frissíteni kell, az tetemes létszám.
Szabó Béla polgármester: Tetemes létszám, de mindenki nem fog eljönni.
Kajus László: De legtöbben el fognak jönni.
Szabó Béla polgármester: Nincs ezzel semmi gond,megcsináljuk. Hogy száz fő, vagy kétszáz
fő az már nem oszt ,nem szoroz. Akkor már nem fog belehalni a konyha, hogy száz, vagy
kétszáz főre kell főzni.
Tarcali Gyuláné: Lehet egy leves, egy töltöttkáposzta, lehet egy állófogadás. Az alapanyag
legyen meg, a zöldség, hús.
Szabó Béla polgármester: Én mondtam ,ezt vállaljuk, ez nem akadály. De ha hatodmagával
jön egy táncos, azért azt nem.
Kajus László: Nem úgy. Mondjuk ha haza jön a férjével.
Szabó Béla polgármester: Plusz egy fő úgy rendbe van.
Tarcali Gyuláné: Szerintem Laci állítson össze veletek együtt, egyeztessenek egy programot.
Mi adtuk már a testület, hogy igen meg kell rendezni, szerintem nekünk más feladatunk nincs.
Kajus László:
A másik pedig a régi tagok meghívása. Ha van segítség, akkor én azt megcsinálom.
Borítékokat meg kell írni, meghívót kell csinálni. Meg hogyan gondoljuk, milyen
vendéglátást, ki kap vendéglátást. Ez elég sok embert érint.
Szabó Béla polgármester: Ahhoz, hogy a 29-ei jubileumi megemlékezést az önkormányzat
megfinanszírozza, ahhoz a testületnek a hozzájárulását kell adni. Szavazásra bocsátom a
kérdést. Úgy fogom szavazásra bocsátani, hogy két részlete lesz. Az első részlete az, hogy
amennyiben egyetértettek azzal, hogy a szeptember 29-ei jubileumi megemlékezést a testület
finanszírozza, és az önkormányzat finanszírozza, akkor kézfenntartással szavazzatok. Ennek
az összege az azért behatárolt, nem milliós nagyságrendű. Ebbe egy vendéglátás lenne benne,
meg a helyszínt biztosítjuk.
Kajus László: Az eredeti elképzelés nem ez volt.
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Szabó Béla polgármester: Én hadd mondjam már, hogy mit akarok megszavaztatni, és utána
még lehet kiegészíteni.
Kajus László: Én nem azt akarom, én azért vártam, hogy mi lesz, mert az volt, hogy az
önkormányzat rendezi. Az nem ugyan az. Rendezi.
Szabó Béla polgármester: Mi ebbe a különbség? Azt ne várd az önkormányzattól, hogy az
Önkormányzat hívja meg, az önkormányzat nevében hívjuk meg a volt táncosokat.
Kajus László: Én értem, csak akkor ti se várjátok el én tőlem, egy önkéntes hülyétől, ne
várjátok el, hogy ami nem sikerült eddig, mert tudom én, most már tiszta a kép. Arról volt
szó, Bálint többször rám olvasta, hogy az önkormányzat szeretné megrendezni. Én
megkérdeztem a múltkor is, hogy van-e tánccsoportokkal előző megállapodás. Te azt
mondtad, hogy nem, ő meg azt mondta, hogy igen.
Szabó Béla polgármester: Én részemről nincs senkivel, más nevében nem nyilatkozok. Azt
tudom, hogy Józsi meg Bálint biztos tárgyalt tánccsoportokkal. Ennyit tudok. Hogy te
tárgyaltál-e azt nem tudom.
Kajus László: Én nem tárgyaltam, mert nem akarok bekavarni senkinek.
Szabó Béla polgármester: Én nem vagyok annyira kellemes helyzetbe, főleg úgy, hogy nincs
itt se Bálint, se Józsi. Akkor Józsit is meg kellene hívni, hogy ő is nyilatkozzon, hogy kikkel
tárgyalt. Én más nevében nem nyilatkozom. Én egyet tudok vállalni, hogy az önkormányzat a
ráeső részt vállalja. Együttesek meghívásában én nem tudok nyilatkozni, mert én nem
tárgyaltam senkivel. Úgy gondolom, hogy ez elegendő. Ha nem elegendő amit én most itt
kinyilatkozok, akkor sajnálom. Én a mai napig azt mondom, amit mondtam ezelőtt két héttel,
vagy hárommal, hogy a 75. jubileumi évfordulót megszervezzük. Méltóképpen szeretnénk
megünnepelni. Én ehhez tartom magamat. Én erre kérlek benneteket, hogy ezt szavazzuk
meg, hogy a 75 éves jubileumra, amit az előbb elkezdtem, csak próbáltál kibillenteni. Az
anyagi részét az önkormányzat állja. Ezt Laci meg kell szavazni. Ez nem műsor kérdése, ez
nem egyéb kérdés. Ezt a testületnek le kell röviden zárni. Ha nem szavaztuk meg, akkor nincs
gála, nincs jubileum. Akkor nincs miből. Azt, hogy te ehhez mit teszel hozzá, meg más mit
tesz hozzá, az részlet kérdés. Ez pénzkérdés, ezt nekünk hozzá kell tenni. Ezt kérem, hogy ezt
vagy megszavazzuk, vagy nem. Már rég túl lennénk, rajta, de elakadtál a szervezésnél, hogy
az önkormányzat szervezi, vagy ki szervezi. Szerintem ez megint nem kérdés, mert ha az
önkormányzat felvállalja az anyagi részét ennek, akkor már nagyrészt az önkormányzat
szervezi. Felkéri a tánccsoportokat, vagy az önkormányzat vagy valakik. Ez megint nem
kerül pénzbe, de ez pénzbe kerül. Felteszem szavazásra a kérdést. Aki ezzel egyetért, hogy az
önkormányzat finanszírozza ezt a vendéglátást, összeg megjelölés nélkül, mert nem tudom,
hogy ez mennyi, de szerintem százezres nagyságrendű, ha ehhez hozzájárultok akkor kérem
kézfenntartással szavazzatok.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
72/2012.(VIII.29.)Kt.
Határozata
a Fergeteges Táncegyesület 75.éves jubileuma alkalmából megrendezésre kerülő
megemlékezés anyagi finanszírozásáról
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Képviselő-testület:
Úgy határozott, hogy a
Fergeteges Táncegyesület
75.éves jubileuma alkalmából
2012.szeptember 29-én tartandó rendezvény rendezési költségét 2012 évi költségvetése
terhére biztosítja.
Határidő:2012.09.29.
Felelős:polgármester

Szabó Béla polgármester: Innen lehet tovább lépni, hogy ki mit vállal, vagy mit kell
elvégezni. De ez már nem pénz kérdése, Laci. Itt az önkormányzatnak elég komoly szerepe
van már így is, hogy mindent biztosít. Mire gondoltál még szervezés területén. Fizesse a
meghívókat, megfogjuk csinálni, ki fogjuk küldeni. Úgy gondolom, hogy ez megint nem
kérdés.
Tarcali Gyuláné: Én csak azt mondom, hogy le kell ülni, megszavaztuk, a kulturális bizottság
te, Laci üljetek le együtt csak ő tudja az egyesületet, a programot.
Kiss László: Mi nem tudunk beleszólni. Mi csak azt tudtuk eldönteni, hogy az önkormányzat
támogassa, vagy ne támogassa. Támogatjuk, Az, hogy most 226.000.-Ft-ba lesz benne, vagy
282.000.-Ft-ba ezt nem tudhatjuk. Mert azt sem tudjuk, hogy mennyi létszám lesz.

Szabó Béla polgármester: Ezt le kell levelezni, jelezzenek vissza, és akkor fogod tudni. Amit
tudunk biztosítjuk, de a teljes effektív munkavégzést másra hagynám a jubileumi
megszervezéssel kapcsolatosan.

Kajus László: . Leültünk kétszer, azóta nem ültünk le. Én már lassan mindenkitől kioktatást
kapok, mert én nem akarom. Nem én nem akarom, hanem normálisan akarom. Én nem várok
el kioktatást. Tudom én, hogy hogy kell csinálni. Azért gondolom, senki sem szereti, hogy
hátulról meg innen-onnan mindenünnen piszkálják. Meg mindig mást mondanak.
Kukucskáné Laboncz Márta: Ki mit mond.
Kajus László: Ne vidd félre Márti. Most sincs itt, direkt nincs itt.
Szabó Béla polgármester: Jövő héten kedden.
Kajus László: Jövő héten Béci, két hét lesz. Egy levél nem fordul meg két hét alatt.
Szabó Béla polgármester: Szeptember 29-éig? Még egy hónap Laci. Miről beszélsz te. Ha
neked két hét nem elég a megszervezéshez, akkor neked egy év sem elég.
Kajus László: Akkor várom, hogy mikor lesz a következő megbeszélés.
Szabó Béla polgármester: Jövő héten.
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Tarcali Gyuláné: Üljetek össze, itt van beszéljük meg, hogy ki mit csinál.
Kiss László: Sok embert érintett ez a településen. A hagyományt azt ápolni kell.
Szabó Béla polgármester: Ez idővel munkával jár. Az önkormányzat részéről, úgy mint
testület, úgy mint polgármester segítünk. De a szervezésébe nem tudok beleszólni, mert nem
ismerem a tagságot, a volt érintetteket.
Kajus László: Én, ami az én feladatom azt meg csinálom, és kész.
Szabó Béla polgármester: Én ezt le is zárom, nem akarok vitatkozni. Kedden délután üljünk le
és beszéljük meg.
Kajus László: Jó.
Tarcali Gyuláné: Én szeretném megkérdezni, hogy az iskolásoknak adunk-e füzetet, mert az
önkormányzat meg szokta vásárolni. Kérdezik, hogy vásároljanak, vagy kapna, meg kik
kapnak.
Kukucskáné Laboncz Márta: Az nagyon jó, én Daninak meg is köszöntem, hogy ebbe az évbe
mindenki ingyen kapja a tankönyvet.
Szabó Béla polgármester: Szerintem az országban mindenhol így van.
Kukucskáné Laboncz Márta: Nem mindenki úgy kapja.
Tarcali Gyuláné: Aki nem részesül gyermekvédelmiben az nem kapja ingyen. Az kemény
pénzeket fizet.
Kukucskáné Laboncz Márta: Én Danival beszéltem és azt mondta, hogy úgy oldották meg,
hogy senkinek nem kell fizetnie.
Kukucskáné Laboncz Márta: A korábbi időben volt olyan, azt hiszem az volt a neve, hogy
iskolázási támogatás. Ezt korábban a középiskolások kapták.
Tarcali Gyuláné: Főiskolások, egyetemisták is kapták.

Kukucskáné Laboncz Márta: Voltak akik megkerestek engem, hogy lesz –e ilyen.

Tarcali Gyuláné: Már a tavaly sem volt, mert nem volt rá pénz.

Tarcali Gyuláné: Amit árul az önkormányzat zöldséget abból nem jut annyi erre a célra?
Szabó Béla polgármester: Azt újra beforgatjuk. Most csináltunk ide egy betonplaccot.

Tarcali Gyuláné: Nem tudom, hogy hány gyereket érint.
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Kukucskáné Laboncz Márta: Mert azért az általános iskolásokat csak támogatják, a
középiskolások meg kimaradnak.

Szabó Béla polgármester: Ez nem lett betervezve a költségvetésbe.
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

Kajus László

Jegyzőkönyv-hitelesítők
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