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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én
tartott nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Ököritófülpös

Jelen vannak :
Szabó Béla polgármester
Mezőssy Gyöngyi
Kajus László
Kukucskáné Laboncz Márta
Kiss László
Tanácskozási joggal megjelent: Soltész Ferenc Dávid 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.
Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal
egyetértenek, vagy van-e más javaslat? Kéri, hogy kézfenntartással szavazzanak.
Ököritófülpös Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi
pontokat elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kajus László és Kiss László javasolja.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítők Kajus László és Kiss László.

1./ Napirendi pont
Előterjesztés Ököritófülpös Nagyközség 2012. év első féléves költségvetési beszámoló
elfogadására

Szabó Béla polgármester: Kiment az előterjesztés. Kérdésetek van-e ezzel kapcsolatosan? Én
a magam részéről annyit szeretnék elmondani, hogy maga a költségvetés igen-igen feszített
volt az idén is. Sajnos be jött egy-két olyan dolog, amibe nem mi vagyunk a ludasok, már
mint az Önkormányzat. Ilyen az informatikai beruházás. Pont ma mondta a körjegyző úr,
hogy közel 1,2 MFt-ot visszavont a Minisztérium, mert nem volt jó a kiválasztott kivitelező.
A Goodwill a pályáztatás során az Albacomp-ot bízta meg, de ők nem feletek meg a pályázati
kiírásnak, mivel nincs szervízhálózatuk. És ez feltétel volt a pályázatnak. A fergeteges
táncház szintén elvitt 1,2 MFt-ot a hibás pályázati pénz leigénylés miatt. Ez 2,4 MFt körül
van, ami nagyon fog hiányozni az idei költségvetésből. Még azt sem mondhatom, hogy ezt az
ÖNHIKI-ből fogjuk tudni finanszírozni. Azt tudjuk, hogy terveztünk 37 MFt hiánnyal az idén,
de ezt az ÖNHIKI-ből kívánjuk pótolni, ezt így fogadtuk el, így szavaztuk meg. A
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költségvetésbe ez a 2,4 MFt nem tudom, hogy miből lesz pótolva. Az 1,2 Mft-ot, amit a
Nagyecsedi Takarékszövetkezetnek kell visszafizetnünk, az már szeptemberben esedékes.
Nyertünk viszont 9,2 Mft-ot az Ifjúsági Ház felújítására. Nyílászáró cserére, hőszigetelésre és
egy térfigyelő kamerarendszerre. Úgy gondolom, hogy elkezdjük a beruházást még ősszel a
térfigyelő rendszert kiépítésével. A felújítást lehet, hogy tavaszra fogjuk hagyni. A télnek nem
akarok neki menni, nehogy felfagyások, meg egyéb gondok legyenek. Az Önkormányzat
épületét, már jövő héten megkezdjük felújítani, melynek keretében az összes nyílászárót
kicseréljük, és szigetelés kerül az épületre.
Beadtuk megint az ÖNHIKI-t, ettől fog függni az anyagi helyzetünk. Az iskolát háromezer fő
alatt át kell adni a Kormányhivatalnak.
Átveszik a dolgozókat, és az épület fenntartásának költségeit is. Van-e kérdés?
Mezőssy Gyöngyi: Ha az ÖNHIKI-nél nem jól szerepelünk, akkor miből fogjuk ezeket
megfinanszírozni.

Szabó Béla polgármester: Ez egy nagyon jó kérdés? Ezt nem tudom neked megmondani.

Mezőssy Gyöngyi: Elképzelésed sincs?

Szabó Béla polgármester: Megmondom őszintén, nincs, nem tudom.

Mezőssy Gyöngyi: Mert három hónap van az évből.
Szabó Béla polgármester: A hétvégén voltak nálunk országgyűlési képviselő urak.
Kérdeztem, hogy mi van az ÖNHIKI-vel, mi várható? Nem tudták megmondani. Úgy
gondolom, ha a legnagyobb deficitet okozó intézményt át fogja venni a Kormányhivatal,
akkor előtte illik egyenesbe tenni a költségvetést. Szigorú költségvetésből dolgozunk. Nem
tudunk tovább nyújtózkodni. A hiány nem a rossz gazdálkodunk miatt van. Ez nem egy
drágán működő Önkormányzat. Az ÖNHIKI-n kívül más lehetőséget nem látok.
Van-e még kérdés?
Mezőssy Gyöngyi: Én nem voltam a múltkor, a Szamos pályázattal mi a helyzet?

Szabó Béla polgármester: A Szamos pályázattal az a helyzet, hogy a tervezés előre láthatóan
1,5 MFt-unkba kerül. A Holt Szamos ököritói része Natura 2000-es terület. Ez azt jelenti,
hogy környezetvédelmi szempontból fokozott figyelmet és odafigyelést igényel, ezért
nehezen adják ki az építési engedélyt a területre.
Kiss László: Azt hiszem 26 km hosszú a Holt Szamos. Adottságilag egy településnek sincs
olyan adottsága, egy ilyen létesítmény létrehozásához, mint ennek a településnek.
Mezőssy Gyöngyi: Mondta Béci, hogy Géberjénnek, meg nincs is területe sem.

Kiss László: Ez az Önkormányzat tulajdona.
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Szabó Béla polgármester: Nyolc millió forintért akar venni Tunyogmatolcs is egy telket, hogy
a kurta kocsmát meg tudja valósítani. A pályázat nem támogatja a telekvásárlást, ezért saját
erőből kell megvenniük.
Nagyon bonyolult lett ez a helyzet, hogy natura 2000-es lett ez a terület. Két éve
nyilvánították ilyen területté. Az egész holtágból körülbelül 1 hektár volt natura 2000-es,
nemrég az egészet azzá nyilvánították Tunyogmatolcstól Ököritófülpös gátőrházig. Beadtunk
egy pályázatot Horgász tó létesítésére, amelyet közmunka keretében valósítanánk meg.
A tó területének egy része az Ököritófülpös Egyetértés Termelőszövetkezet tulajdonában van,
ami felszámolás alatt áll. Egyébként a ménistálló körüli terület, ami körülbelül 1 hektár,
szintén a felszámolónál van.
Megkértem Soósné Dr. Hegedűs Ilona ügyvéd nőt, nézzen utána, hogy kerülhetnének ezek a
területek az önkormányzat tulajdonába. Azt mondta, hogy van rá lehetőség, vagyonszerzési
pert kell indítani. De van még egy szépséghibája a dolognak. Horváth Lászlónak be van
jegyezve rá 480.000.-Ft. Azt, hogy milyen jogcímen nem tudom.
Kiss László: Követelés?
Szabó Béla polgármester: Igen. Azt mondta az ügyvéd nő, hogy több területre van bejegyezve
neki követelés. Valószínűleg azért, hogy ne lehessen elidegeníteni, vagy nem tudom miért. De
hogy milyen jogcímen, azt nem tudom? Ezt csak úgy ok nélkül nem lehet bejegyezni, de be
van jegyezve a Földhivatalnál. Szerintem elvesztette a jogosultságát, mert legalább 10 év
eltelt azóta. Azt hiszem öt év az elévülése ezeknek az ilyen típusú bejegyzéseknek. De jogilag
nem vagyok képzett ember, ebbe nem mennék bele. Van egy ilyen hátráltató tényező is, hogy
vagyonszerzési perrel az önkormányzat ezt megszerezze. Lehet, hogy még ez is akadálya lesz.
Az első napirendi ponttal kapcsolatosan kérdezném, hogy a költségvetési beszámolót
elfogadjátok-e? Amennyiben , igen kézfenntartással szavazzatok.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
77/2012.(IX.12.)Kt.
határozata

Ököritófülpös Nagyközség 2012. évi gazdálkodásának első félévi beszámolójának
elfogadásáról.

Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testülete Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
2012. évi gazdálkodásának első félévi beszámolóját a jegyzőkönyv mellékleteke szerinti
tartalommal elfogadta.

Határidő:Azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester
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2./ Napirendi pont
Egyebek

Szabó Béla polgármester: Két dologról szeretnék beszélni. Az egyik a jegyző úrnak a
költségtérítése. Javaslatom a következő. Javaslok 30.000.-Ft útiköltség térítést havonta, és 1
db önkormányzati flottás telefon készüléket előfizetéssel, aminek a költségeit az
önkormányzat fizeti.

Akkor megkérdezem a képviselő-testületi tagokat, hogy 30.000.-Ft-ban állapítsuk meg a
körjegyző úrnak a kijárási költségtérítését, útiköltség térítését, valamint a mobiltelefon
használat költségét az önkormányzat fedezze. Ha ezt elfogadjátok kézfenntartással
szavazzatok.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
78/2012.(IX.12.)Kt.
határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Soltész Ferenc Dávid
körjegyző részére havi 30.000.- Ft útiköltség általányt állapít meg 2012. szeptember hónaptól,
továbbá 1 db önkormányzati flottába tartozó Vodafone telefon előfizetést biztosít
telefonkészülékkel, melynek költségeit az önkormányzat fizeti.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester: Van-e még valakinek kérdése?
Kiss László: Én szeretnék tolmácsolni egy-két észrevételt a lakosság részéről.
A Posta épületével kapcsolatban. Többen jelezték, hogy szinte életveszélyes a Postának az
épülete. Nem lehetne, hogy a jegyző úr írna egy felszólító levelet a Posta vezetőjének, hogy
valamilyen karbantartást végezzenek már el. Szerintem évtizedek óta nem végeztek festést. A
plakátokkal, hirdetésekkel takarják el a repedéseket.
Szabó Béla polgármester: Jegyző úr jelzi, hogy az épület életveszélyes és a parkolás nincs
megoldva. Ezt elő kellene nekik írni, ugyan úgy meg kellene oldani a parkolási lehetőséget,
mint ahogy a két mellette lévő boltnak meg van oldva.
Szeretnék szólni néhány szót a körtefesztiválunkról. Röviden értékelném. A délelőtti szakmai
program szűkösre sikerült. A körülbelül 30 körtetermelőből eljött, 6 vagy 7. Igen színvonalas
előadás volt. A mai körtetermeléssel és tárolással kapcsolatos technológiai és egyéb
problémákat feszegettek. Jó ötleteket, megoldásokat mondtak.
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A délutáni programok szerintem jól sikerültek. A babgulyást 1000 főre elkészítette a konyha,
nagyon finom volt. Több mint 600 jegy kelt el. A műsorok szerintem elég színvonalasak
voltak. Bár egyeseknek ez sztárvendég hiányában szegényes volt.
Az egyesületek,kórusok, szerintem színvonalasak voltak. Ennyire futotta az idei
költségvetésből. Ez kb. 1,2 Mft- 1,3 Mft-ba került nekünk. Ebből a jegy bevételt, meg a
szponzoroknak a pénzét le kell vonni. Ezen felül körülbelül 1 Mft volt a köretfesztivál
költsége, ami a költségvetésünket terhelte. Összességében szerintem jól sikerült.
Szeretném megköszönni a hozzáállást a résztvevők részéről. Akinek van mondanivalója,
kérem mondja el.
Mezőssy Gyöngyi: A körtefesztiválhoz kapcsolatban szeretnék mondani valamit. A jövőre
nézve, ha szeretnénk fesztivált csinálni, akkor jó lenne ha pályázati lehetőségek után néznénk.
Szabó Béla polgármester: Biztosan van. Úgy gondolom, hogy a jövő évi költségvetés még
szűkebb lesz, nem lesz ennyi lehetőség se. Mindenképpen úgy szeretném, ha lesz rá igény és
akarat, akkor pályázat útján valósítsuk meg a fesztivált. Van-e még kérdés?
Mezőssy Gyöngyi: Beszéltünk arról, hogy volt ez a házi gondozás, megszűnt itt egy házi
gondozó cég, és azok embereit átveszi a kistérség.

Szabó Béla polgármester: Meg is történt.

Mezőssy Gyöngyi: De azt hallottam, hogy nem mindenkit vettek át.

Szabó Béla polgármester: Itt Ököritón mindenkit átvettek.

Mezőssy Gyöngyi: Úgy értesültem, hogy két embert nem.

Szabó Béla polgármester: Én 4-vagy 5 főről tudok, szerintem azok át is lettek véve.

Mezőssy Gyöngyi: Csak itt azt beszéltük, hogy átveszik, és én úgy tudom, hogy két embert
nem vettek át.

Szabó Béla polgármester: Erre nem esküszöm meg Gyöngyi, mert ezt a szociális gondozói
átvételt Bálint intézte, megmondom őszintén. Ezt tőle kérdezd meg. Én egyet tudok, hogy
még nem indult be, de megtörtént a szabályzat módosítás. A létszámot bővítették, és legjobb
tudomásom szerint mind a 4 vagy 5 fő át lett véve. Ki az a két fő akit tudsz, hogy nem lett
átvéve.
Mezőssy Gyöngyi: Az egyik Szalacsi Laci, a másikat meg nem tudom.

Kiss László: Szalacsi Laci? Ő is gondozó?
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Mezőssy Gyöngyi: Igen.

Szabó Béla polgármester: Ennél a cégnél volt gondozó?

Mezőssy Gyöngyi: Igen.

Szabó Béla polgármester: Arról volt szó, hogy aki itt ennél a civil szervezetnél gondozó, azt a
4 vagy 5 főt vesszük mi át. Ha nem így van, akkor meg kell kérdezni Bálintot, hogy miért
alakult másképp, mert ezt a vonalat nem én rendezem. Bár a felelősség elsősorban az enyém.

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

K.m.f.
/: Szabó Béla :/
polgármester

/: Soltész Ferenc Dávid :/
körjegyző

Kiss László

Kajus László

Jegyzőkönyv-hitelesítők
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