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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.
Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi ponttal
egyetértenek, vagy van-e más javaslat? Kéri, hogy kézfenntartással szavazzanak.
Ököritófülpös Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontot
elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Balogh Attilát és Tarcali Gyulánét javasolja.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítők Balogh Attila és Tarcali Gyuláné .
1./ Napirendi pont
Az önkormányzat készfizető kezesség vállalásával kapcsolatos döntés a „Fergeteges
Táncház” felújítása kapcsán

Szabó Béla polgármester: Ahogy mindenki tudja, hogy több mint egy évvel ezelőtt készfizető
kezességet vállalt az önkormányzat a Feregeteges Táncház felújításával kapcsolatban a
Fergeteges Táncegyesület által felvett hitellhez. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a Táncház
építése során fizetési nehézségei támadnának az egyesületnek a hitellel kapcsolatban, akkor
helyt kell állni az önkormányzatnak. Megtörtént a Táncház átadása, befejezése, elszámolása.
A jelenlegi állás szerint a következő a pénzügyi helyzet.
A támogatási határozat szerint 28.784.596.-Ft-ot nyert a Táncegyesület a Táncház
felújítására. A kifizetési kérelembe ezzel szembe 27.841.510.-Ft-ot igényeltek le. Ebből a
27.841.510.-Ft-ból 27.685.975.-Ft került kifizetésre az MVH által. A számlákat, meg az
elszámolást bekértük az egyesülettől. Ezt Kajus László be is mutatta nekünk. A számlákkal
28.558.783.-Ft van lefedezve. A lényeg az, hogy a támogatási határozatban szereplő összeg és
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a kifizetési kérelemben szereplő összeg között van 1.000.000.-Ft durván. Ez az összeg nem
lett leigényelve, holott le lehetett volna igényelni. Ennek valamilyen oka van. Ez az oka, hogy
a kézfizető kezességnek helyt kell állni 1,1MFt és kamatai erejéig. Ugyanakkor, amikor
elvállaltuk a kézfizető kezességet, akkor mi anyagi hozzájárulást nem vállaltunk a Táncházra.
Most viszont helyt kell álljunk, még hozzá ezen a héten. Azért is van most ez az ülés, mert
kifizetést viszont testületi határozat nélkül nem tehetünk. Ez egy jelentős összeg. Az, hogy mi
akkor kezességet vállaltunk, nem jogosít fel bennünket arra, hogy most egy azonnali kifizetést
eszközöljünk, ezt a testületnek kell jóváhagyni. Ennek az okát is meg kell keresni, hogy miért
nem lett leigényelve ez az 1MFt-os összeg, holott a számlák rendelkezésre állnak. Én ezt
szeretném megkérdezni, mivel te vagy az illetékes László.
Kajus László: Én azt nem tudom meg mondani, hogy miért nem lett ez az összeg leigényelve.
Azt hozzá teszem az előzőekbe, hogy a számlák 28.558.000.-Ft-ról szólnak ez szerepel abban
a kimutatásban amit küldtem nektek. Azért nem értem az egészet, hogy miért nem annyit
igényelt a Goodwill, mert a számlák rendelkezésre álltak. Mikor kijöttek az MVH-tól
ellenőrizni a számlákat még egyszer, mindegyiken rajta van az MVH-nak a bélyegzője is,
hogy azokat a számlákat befogadta. A Goodwillel én utána többször kapcsolatba léptem
telefonon, utána már letagadták magukat, utána egyik a másikra hárította a felelősséget.
Levelet írtam, e-mailt küldtem. Mikor megkaptam az MVH határozatot, rögtön ide jöttem a
hivatalba faxoltatni a Goodwillnek, hogy mi ez, mert annyit értettem hozzá, hogy ez a két
szám nem egyezik. Azért is lett megbízva a bonyolítással a Goodwill, hogy rendben menjen
az elszámolás. A mai napig nem tudtunk kapcsolatba lépni velük. Ügyvédre a Tánccsoportnak
nincs pénze. Mi sem így gondoltuk, hogy ez lesz a vége. A számlák itt vannak. Nem tudom,
hogy mit lehet lépni, pereskedni, vagy megegyezni, ha egyáltalán van kivel.
Szabó Béla polgármester: Én értem, csak itt az a gond, hogy a kifizetési kérelmet azt te írod
alá. Ott meg kellett volna nézned, a te felelősséget is felmerül hogy a 28.784.596.-Ft.-Ft
helyett 27.841.510.-Ft lett leigényelve. A kifizetési kérelmen csak ennyi van. Neked fel kellett
volna tenni azt a kérdést, amikor aláírtad, hogy miért kevesebb ez az összeg több mint
egymillió forinttal.
Kajus László: Én nem gondolom, hogy ez így lenne, mert akkor az MVH-nak nekem nem
28.500.000-Ft-ot kellett volna a számlára újra benyújtani. A kifizetés előtt jöttek ki az MVHtól megnéztek minden számlát, mindenütt aláírták, lebélyegezték. Akkor miért 28.558.000.Ft-ról kérték a számlát, ha a kifizetési kérelem csak 27,8 MFt-ról szól.
Szabó Béla polgármester: A kifizetési kérelmet te írtad alá.
Kajus László: Ez nem fedi a valóságot.
Szabó Béla polgármester: Ne haragudj, de tudom, hogy a pályázat nyertesének kell a kifizetői
kérelmet is aláírni.
Kajus László: Én meg még egyszer mondom, hogy akkor miért kérték tőlem azokat a
számlákat?
Szabó Béla polgármester: Hogy mit kértek, az egy dolog. Az biztos, hogy 27.841.000.-Ft van
a kifizetési kérelmen, mivel a kifizetői szerződésben a benyújtott összegnél ez az összeg
szerepel.
Itt 1MFt-ról be sem lett adva a kifizetési kérelem. Érted Laci? Biztos hogy ez a hiba.
Kajus László: Nem biztos.
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Szabó Béla polgármester: Én ebben biztos vagyok, mert tudom, hogy-hogy működik a
rendszer, láttam a támogatási szerződést.
Kajus László: Akkor mi alapján kértek tőlem 28,55 MFt-ról számlát.
Szabó Béla polgármester: Azt nem kérik, hanem úgy működik, hogy a kifizetési kérelem
beadásakor nyújtod be a számlákat. Azzal kell igazolni a kifizetési kérelmet.
Kajus László: Akkor csak nekem adsz igazat.
Szabó Béla polgármester: Nem. Beadhatnál 30 MFt-ról is számlát, ha a kifizetési kérelmen
csak 27MFt van feltüntetve. Érted? Itt a probléma.
Kajus László: Nem. A kifizetési kérelemnél az MVH-tól ki jött két ember, hozott magával
egy lajstromot.
Szabó Béla polgármester: Az az ellenőrzés volt. Addigra már be volt adva a kifizetési
kérelem.
Kajus László: Az ellenőrzés volt. 28,55MFt-ról volt papírja neki is. Ha nincs papírja, akkor
mi alapján kéri.
Szabó Béla polgármester: Lehet 122 számla, hiába nézték meg, ha nem kértétek a kifizetési
kérelembe. Itt ez a lényeg.
Kajus László: Egyet mondjál meg nekem. Akkor mi alapján ellenőrzött.
Szabó Béla polgármester: Van egy tétel azonosító. A tétel azonosító szerint kell kiszámlázni
mindent. Ott lehet még 22 számla, ha nem a tétel azonosítóval azonos, onnan kezdve az
érvénytelen. Hogy te 28 Mft összegű számlát bemutattál az egy dolog, ha nem ismerte el az
MVH. Nincs miről beszélni.
Kajus László: Én az MVH-val nem tárgyaltam. Bonyolító volt fogadva. Amilyen számlákat a
tétel sorszám szerint kértek tőlem, azt bemutattam, lebélyegezték és pont.
Szabó Béla polgármester: Itt egy a lényeg, hogy van 1,2 Mft differencia kamatokkal együtt,
amit most ki kell fizetni az önkormányzatnak. Kérdésem az, hogy fog ez megtérülni az
önkormányzatnak. Az önkormányzat pénzügyi terhet nem vállalt magára ezzel a kezesség
vállalással. Azért vállalta el, hogy segítse a Táncház felújítását. És ott tartunk, hogy van 1,2
Mft fizetni valónk. Mit javasolsz? Vagy mi az elképzelésed erről?
Kajus László: Nincs elképzelésem. Akkor, amikor elkezdtük a beruházást, és az
önkormányzat elkezdte a park pályázatot, meg lett ez a Goodwill, hogy ők bonyolítják ezeket
a pályázatokat.
Mi a tánccsoport részéről azért mentünk bele, mert nekünk 100 %-os a támogatás, nem úgy
mint az önkormányzatnak. Dolgoztunk rajta kegyetlen sokat. Mentem utána kegyetlen sokat.
Szerintem le lehetne ezt másképp is fordítani, csak úgy látom, hogy nincs rá szándék.
Tulajdonképpen 1,2 Mft-ért van egy ilyen épülete Ököritófülpösnek. Ezt is el lehet mondani.
Kiss László: Ez azért nem ilyen egyszerű dolog, hogy 1,2 Mft-ért van egy 28 Mft-os
épületünk. Te mondtad, hogy 100 %-ban volt támogatva ez az építkezés, a 100 % az 100%.
Erre nem lehet rámondani, hogy 1,2 Mft-ért van az önkormányzatnak egy ilyen épülete. Mi
nem azért vállaltunk kezességet, hogy 1,2 Mft-ba legyen majd egy épületünk.
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Kajus László: Természetesen.
Kiss László: De felelős vagy ezért a dologért, mert az 1,2 Mft nincs meg. Te aláírtál egy olyan
papírt, amit nem ellenőriztél le. Egyeztetned kellett volna, hogy 28 Mft, vagy 27 Mft. Ezek
szerint csak olyan papírt adtatok be, amin rajta volt a te aláírásod is, és az csak 27,8 Mft-ról
szólt. Ilyen egyszerű ez az egész.
Kajus László: Nem ilyen egyszerű.
Kiss László: De ilyen egyszerű. Vagy figyelmetlen voltál. Senki nem mondja, hogy
valamilyen bűncselekmény történt vagy valamilyen más dolog történt volna. Itt valószínű,
hogy figyelmetlenség volt részedről is.
Kajus László: Még egyszer elmondom. Ki jött az MVH leellenőrizni azokat számlákat. De
végig is nézhették, odaadtam, tétel szerint. Amit csak azután tud leellenőrizni, ha be van adva.
Ne mondjátok nekem.
Kiss László: Nem tudom, hogy hány hónappal ezelőtt már beszéltünk erről a dologról. Már
rég el kellett volna rendezned ezeket a dolgokat, mindent hivatalosan.
Kajus László: Levelet is írtam nekik.
Kiss László: Valamilyen más jogi úton kellett volna őket értesíteni. Most az van, hogy ezt az
önkormányzatnak be kell nyelni az 1,2 Mft-ot. És így fogod fel, hogy van ennyiért egy
épülete a falunak.
Kajus László: Mi az, hogy így fogod fel. Azt gondolom, hogy mentem eleget ezért a
Táncházért.
Kiss László: De ki ment volna, ha nem te. Te vállaltad hogy mész érte.
Kajus László: Meg is tettem mindent érte.
Szabó Béla polgármester: Azzal fejezném be, hogy ha az igazadat szeretnéd bizonyítani,
akkor a kifizetési kérelmet mutasd be, és azzal egyértelműen lehet bizonyítani.
Kajus László: Nálam nincsen kifizetési kérelem.
Szabó Béla polgármester: Akkor kérj egy másolatot róla. Mellé helyezzük a támogatási
határozatnak és egyértelmű, hogy ki hibázott. Aki aláírja a kifizetési kérelmet, az felel érte.
Én részemről ennyit kívántam mondani.
Mezőssy Gyöngyi: Kezességet vállaltunk, most vissza akarod vonatni?
Szabó Béla polgármester: Nem. Én ki akarom fizetni. Nem értitek, ezt ki kell fizetni.
Mezőssy Gyöngyi: Kézfizető kezességet vállaltunk, ez azt jelenti, hogy kifizeted. Nem?
Szabó Béla polgármester: Ahhoz, hogy az önkormányzat kifizesse, ahhoz a testületnek a
jóváhagyása kell. El kell utalni, ha nem utaljuk el, akkor jön a végrehajtás, vagy az inkasszó.
Balogh Attila: Az 1,2 Mft nem volt benne a kezességvállalásba. Benne volt?
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Szabó Béla polgármester: 28,7 Mft erejéig vállaltunk kezességet. Nincs miről beszélni. Az 1,2
MFt-ot ki kell fizetni. Megkérdezem, hogy aki azzal egyetért, hogy a Fergeteges Táncház
felújításával kapcsolatos kezességvállalásunkból fakadó fizetési kötelezettségünket, a
Nagyecsedi Takarékszövetkezet felé kifizessük, az kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
80/2012.(X.04.)Kt.
határozata

Az önkormányzat készfizető kezesség vállalásával kapcsolatos döntés a „Fergeteges táncház”
felújítása kapcsán

A képviselő-testület:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
„Fergeteges” Táncegyesület és a Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet között megkötött,
2.903.346.- Ft összegű, 11/0100186 számú hitelszerződésben az Önkormányzat által vállalt
készfizető kezességgel kapcsolatban keletkezett fizetési kötelezettségét teljesíti.
A Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet fizetési felszólítása szerint ez az összeg 2012.
október 01-én 1.212.794.- Ft, amely naponta 418.- Ft összegű kamattal emelkedik a
kötelezettség teljesítéséig.
Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő: azonnal

2./ Napirendi pont
Döntés a Fergeteges Táncegyüttes 75. jubileumi ünnepségének elmaradásáról
Szabó Béla polgármester: Megszavaztunk, hogy a Táncegyesület 75. jubileumi évfordulóját
megtartjuk ebben az évben, és ezt az önkormányzat támogatja. Ez különböző okokból
elmaradt. Leültünk ugyan kétszer megbeszélni a jubileumi műsornak a hogyanját. Amikor oda
került a sor, hogy ki kellene küldeni a meghívókat, akkor én felhívtam Lacit, és Laci úgy
nyilatkozott, hogy jobb lenne, ha ez elmaradna, mert egyéb nehézségek vannak. Mondtam,
hogy akkor maradjon el.
Kajus László:Azt gondolom, hogy ehhez mondanom kell egy pár szót. Azért mondtam, hogy
maradjon el az évforduló, mert egy jó Fergeteges nélkül felesleges ilyet csinálni. Most a
Körtefesztivál után egy pár fiú visszaadta a ruhát, mondván, hogy nekik el ment a kedvük a
tánctól. Én úgy gondoltam, hogy nem vagyunk annyian, hogy normálisan kiállhassunk. Ezért
kértem, hogy maradjon el. Azt gondolom, hogy akár a következő évben meg tudjuk tartani, ha
összeszedi a társaság magát. Jó lett volna ha megrendezésre kerül az ünnepség, de így nem
tudtam a kellő színvonalat vállalni. Nem lett volna színvonalas műsorunk.
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Szabó Béla polgármester: Jó. Én elfogadom a magyarázatot. Javasoltam, hogy maradjon is el,
mivel úgy érzem, oka fogyottá vált az egész, ha a Fergeteges nem tud kiállni teljes
létszámmal. Akkor csak röviden a visszavonási határozatot kérem, hogy szavazzuk meg. Aki
egyetért azzal, hogy vonjuk vissza, az kérem kézfenntartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
81/2012.(X.04.)Kt.
határozata

a Feregeteges Táncegyesület 75. éves jubileuma alkalmából megrendezésre kerülő
megemlékezés anyagi finanszírozásának visszavonásáról
A képviselő-testület:
A képviselő testület úgy döntött, hogy visszavonja Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 72/2012.(VIII.29.)Kt. Határozatát a Fergeteges Táncegyesület 75.éves
jubileuma alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezés anyagi finanszírozásáról.
A 75. éves jubileumi ünnepség 2012. évben elmarad.
Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő: azonnal

3./ Napirendi pont
Rendelet elfogadása a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról

Soltész Ferenc Dávid: A rendelet lényege annyi, hogy meg kell a szociális ellátásban
ellátottaknak bizonyos térítési díjait határozni önkormányzati rendeletben. Csaba leegyeztette
a Kormányhivatallal a rendeletet. Gyakorlatilag azért kellett új rendeletet alkotni, vagy
módosítani, mert a térítési díj kiszámolása törvényileg más módszertan alapján működik.
Gyakorlatilag ennyi a lényege az egésznek.
Szabó Béla polgármester: Van-e valakinek kérdése a rendelettel kapcsolatosan. Az
előterjesztést mindenki megkapta. Ha nincs kérdés, akkor megkérdezem, aki a rendeletet
elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2012 (X.10.)
önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról
Az Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 92.§. (1) és (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1.) bekezdésében és a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1). bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárulása alapján a következőket rendeli:

I.fejezet
Általános rendelkezések
1.A rendelet hatálya
1.§.
E rendelet hatálya kiterjed a szociális étkeztetés és Ököritófülpös-Rápolt Községek Idősek
Klubja vonatkozásában Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt Község közigazgatási területére,
az intézmény alapító okiratában meghatározottak szerint.
2.Eljárási rendelkezések
2.§.
(1) A személyes gondoskodás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél szóban vagy írásban
kell kérelmezni.
(2) Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének
indítványára történik.
(3) A kérelemhez csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM. rendeletben meghatározott nyomtatványokat,
igazolásokat.
(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt, és a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.)
SzCsM. rendeletben meghatározott szükséges intézkedéseket megteszi.
(5) Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője az ellátás igénybevételéről szóló döntést
vitatja, az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül Ököritófülpös Nagyközség
Szociális Bizottságához fordulhat. A Bizottság soron következő ülésén határozattal dönt a
szolgáltatás igénybevételéről.
(6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik az ellátást nyújtó intézmény
házirendjében rögzített esetekben.
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II. FEJEZET
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

3.Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
3.§.
Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az adott szolgáltatásoknál
meghatározott ellátási területen Ököritófülpös-Rápolt Községek Idősek Klubja útján az
alábbiak szerint biztosítja:
szociális alapszolgáltatásként:
- étkeztetés,
- időskorúak nappali ellátása (Idősek Klubja)
Szociális alapszolgáltatások
4.Étkeztetés
4. §.
(1)Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük vagy
e) hajléktalanságuk miatt.
Életkora miatt rászorulónak kell tekinteni
a) a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatárt
elérő személyt,
b) a települési önkormányzat és a munkaügyi szervektől folyósított ellátásban részesülő aktív
korú nem foglalkoztatott személyt.
Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni:
aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt
önmaga ellátásáról – részben vagy egészen – nem tud gondoskodni.
Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni:
aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.
Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni:
aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.
Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni:
aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a
hajléktalan szállás..
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(2) Az étkeztetés ellátási területe: Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt Község közigazgatási
területe

5.Időskorúak nappali ellátása
5.§.
(1)Az Idősek Klubja elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött,
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá az
ellátottak napközbeni étkeztetésére.
(2) Ellátási terület: Ököritófülpös és Rápolt községek közigazgatási területe.
6.Térítési díj
6.§.
(1) Az intézmény által nyújtott egyes ellátásokért térítési díjat kell fizetni, melyek mértékét e
rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg a 2. sz. melléklet szerint.
(3)Az Idősek Klubjában a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetében intézményi
térítési díjat nem kell fizetni.
(4)Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi
térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a térítési díj
megállapításáról szóló értesítés átvételét követő 8 napon belül Ököritófülpös Nagyközség
Szociális Bizottsághoz fordulhat.
(5) A Bizottság soron következő ülésén határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről.
(6) A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, a tárgyhónapot követő hónap
10. napjáig kell megfizetni.
III.fejezet
Záró rendelkezések
7.§.
(1.) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2.) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ököritófülpös Nagyközség
Önkormányzatának a saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának
és térítési díjának megállapításáról szóló 3/2012( III.9. ) Önkormányzati rendelete.
Ököritófülpös, 2012. október 4.
Szabó Béla
Polgármester

Soltész Ferenc Dávid
körjegyző
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1. melléklet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja
Sorszám
1
2.
3.

Étkeztetés
Szállítás
Idősek Klubja csak napközbeni
tartózkodást igénybe vevők
esetében
Idősek Klubja napközbeni
tartózkodást és étkezést igénybe
vevők esetében (tízórai, ebéd,
uzsonna)

4.

Intézményi térítési díj
Ft/nap (ÁFÁ-val)
330.-Ft
210.-Ft
70.-Ft

545.-Ft

2.melléklet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások személyi térítési díja ,
ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem:
Jövedelemhatár

Fizetendő személyi térítési díj szállítás
nélkül Ft/nap (ÁFÁ-val)
290.-Ft

Öregségi nyugdíjminimum
150 %-ig
Szociális
Öregségi nyugdíjminimum
étkezés
151%-300 %-ig
Öregségi nyugdíjminimum
301 %-tól
Idősek Klubja keretében napközbeni
tartózkodást és étkezést (tízórai, ebéd,
uzsonna) igénybe vevők esetében
,jövedelemre való tekintet nélkül
Idősek Klubja keretében csak napközbeni
tartózkodást igénybe vevők esetében

310.-Ft
330.-Ft

545.-Ft

0.-Ft

4./ Napirendi pont
Egyebek

Szabó Béla polgármester: Áttérnénk a negyedik napirendi pontra. Egy-két dologgal kívánnék
foglalkozni. Az egyik elmaradott dolog az iskola igazgatói vezetői pótlék az új megbízásra
nem lett megszavazva, csak szeptemberig volt. Havi 50.000.- forint. Ez szeptember 01-től
december 31-ig lenne a megbízott iskolaigazgató részére. Egy másik vezetői pótlék pedig
Rozsiné Magdinak lenne az idei évi vezetői pótléka, ami szintén nem volt megszavazva. Ez
január 01-től december 31-ig 20.000.- forint/hó lenne. És ehhez két külön határozat kellene.
Ezzel kapcsolatosan ha van véleményetek, akkor mondjátok el. Ha nincs, akkor szavazásra
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bocsátom, külön-külön. Aki egyetért azzal, hogy Szabó Dánielnek a vezetői pótléka 2012.
szeptember 01-től december 31-ig havi 50.000.- forintban állapítsuk meg, az kérem
kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
82/2012.(X.04.)Kt.
Határozata
Szabó Dániel vezetői pótlékának megállapításáról
A képviselő-testület:
A Németh Lili Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda megbízott igazgatója, Szabó
Dániel részére 2012. szeptember 01-től 2012. december 31-ig havi 50.000.- Ft vezetői
pótlékot állapít meg.

Szabó Béla polgármester: A másik pedig Rozsiné 20.000.Ft-os vezetői pótlékának
megállapítása, ami 2012. 01.01-től 2012.december 31-ig szólna. Aki ezzel egyetért, az kérem
kézfenntartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
83/2012.(X.04.)Kt.
Határozata
Rozsi Lajosné vezetői pótlékának megállapításáról
A képviselő-testület:
Az Idősek Klubja megbízott vezetője, Rozsi Lajosné részére 2012. január 01-től 2012.
december 31-ig havi 20.000.- Ft vezetői pótlékot állapít meg.

Szabó Béla polgármester: Lenne még egy dolog az egyebek napirendi pontban. A tiltott
közösség ellenes magatartással kapcsolatosan van egy rendelet- tervezet.
Soltész Ferenc Dávid: Ennek az a lényege, hogy a szabálysértés idén április 15-től kikerült a
jegyzői hatáskörből. Ennek a rendeletnek az a célja, hogy valamilyen szinten szankcionálni
tudjunk a rendfenntartás érdekében. Egy fontos alapelve van ennek a lehetőségnek, ebben
lehet szabályozni azt, ami nem tartozik szabálysértési vagy bűncselekményi kategória. Amire
van szabálysértési, vagy bűncselekményi tényállás azt nem lehet bele tenni, viszont sok
minden mást bele lehet. Ha valakinek bármilyen egyéb ötlete van, ami nem tartozik
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szabálysértési vagy bűncselekményi tényállások közé, viszont a falusi együttélést zavarja,
beleírható a rendeletbe. A Kormányhivatallal egyeztetek, és ha elfogadják, Én azért
javasolom, hogy a következő testületi ülésen fogadjuk el, és esetleges javaslatokat várnék,
hogy még mi lenne az amit beleírjunk.
Balogh Attila: Ha előttem teleszemetelik az árkot, én nem vagyok köteles kitakarítani.
Szabó Béla polgármester: Még szankcionálni is lehetne, aki ezt elköveti.
Soltész Ferenc Dávid: Ha van egy ilyen rendeletünk, visszatartó erővel hat az ilyen
magatartások elkövetésével kapcsolatosan. Ha van ilyen szankcionálási lehetőség, úgy
gondolom, hogy némi eredményt lehet tőle várni. Nem ez fogja megoldani a falú problémáját,
de egy kis segítség.
Szabó Béla polgármester: Én javasolnám, hogy fogadjuk el most, aztán ha kell módosítunk
rajta.
Soltész Ferenc Dávid: Vagy pedig most tegyünk bele módosításokat.
Kajus László: Nem néztem végig, de az hogyan lehetne, hogy a boltok előtt ne részegen
randalírozzanak, a Familiánál, meg fülpösön, a parkokba.
Soltész Ferenc Dávid: A 21. pont arról szól, hogy a közterületen botrányos viselkedésével
mások nyugalmát megzavarja. Ez erre vonatkozik.

Szabó Béla polgármester: Én javasolom, hogy ezt a tervezetet fogadjuk el most. A 7-est
vegyük ki, és aki a közterületen szemetel, azt szankcionáljuk helyette. Ha ezt a rendeletet a
Kormányhivatal nem találja jónak, akkor módosítjuk. Vagy ha valakinek módosító javaslata
van, akkor azt beletesszük. Jelenleg ebben a formában, ha jónak látjátok én javasolom, hogy
fogadjuk el. Aki egyetért vele, az kézfenntartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2012. (X.10.)
önkormányzati rendelete
a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 51. §. (4) bekezdésében, valamint 143. (4)
bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a következőket rendeli el:
ELSŐ RÉSZ
1. Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1.§.
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E rendelet hatálya azon természetes személyekre terjed ki, aki Ököritófülpös Nagyközség
közigazgatási területén tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítanak, illetve követnek el.
2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma
2.§.
Tiltott, közösségellenes magatartás az a szabálysértésnek, vagy bűncselekménynek nem
minősülő, a helyi közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás, mulasztás, illetve
jogellenes állapot fenntartása, amelyet a Képviselő-testület e rendeletében tiltott,
közösségellenes magatartásnak nyilvánított.
3. A tiltott, közösségellenes magatartások miatt alkalmazható jogkövetkezmények, az eljárás
rendje
3.§.
(1)
Az e rendeletben meghatározott, tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás
elkövetőjével szemben ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság
kiszabásának van helye.
(2)
A tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.
(3)
Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírságot az elkövető az elsőfokú
határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az önkormányzat költségvetési
elszámolási számlájára történő utalás útján köteles teljesíteni.
a. A pénzbírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény súlyához. Az
elkövető személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.
b. A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság
követelményét.
(4)
Pénzbírság kiszabása helyett megrovás alkalmazható, amennyiben a magatartás az
elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő
visszatartó erő várható.

4. §.
(1)
A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt lefolytatott eljárásokban a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései alkalmazandók.
MÁSODIK RÉSZ
Az egyes tiltott, közösségellenes magatartások
5. §.
Aki jogosulatlanul kereskedelmi tevékenységet folytat, vagy szolgáltatást nyújt, tiltott,
közösségellenes magatartást valósít meg.
6.§.
(1)

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el aki:
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1. az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja
rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,
2. szemetet felhalmoz
3. a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó
testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helye el,
4. az ingatlan és az ingatlan előtti (melletti-mögötti) járda tisztántartásáról (hó
eltakarításáról, síkosság mentesítéséről) nem gondoskodik,
5. az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz
akadálytalan, zavartalan lefolyását nem biztosítja,
6. a beépített, illetve beépítetlen ingatlan előtti járdán illetve mellette nőtt gazt az úttest
széléig nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik.
7. közterületen szemetel
8. gépkocsit tiltott helyen és módon mos
9. közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély illetve hozzájárulás
nélkül igénybe vesz
10. idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el
11. közterületen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat nem
tisztítja meg
12. közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez
13. vállalkozási tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet,
gépjárművet közterületen tárol
14. alkalmi jelleggel igénybevett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti
össze, és elszállításáról nem gondoskodik
15. a temető ki nem jelölt részén halottat temet el
16. a temetőben engedély nélkül sírboltot létesít vagy a sírbolt fenntartására vonatkozó
kötelezettségét felszólítás ellenére nem teljesíti
17. hulladékot, koszorú- és virágmaradványokat a kijelölt lerakóhelyen kívül helyez el
18. hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarja, a temetőlátogatók kegyeleti
érzéseit megsérti
19. síremléket bejelentés nélkül lebont, áthelyez
20. a temető rendjét megszegi,csendjét zavarja, nem illő magatartást tanúsít, engedély nélkül
gépjárművel behajt, a temető épületeiben, a temető tartozékaiban, növényzetében kárt
tesz, nem kijelölt helyen tárolja a szemetet, állatot bevisz
21. aki közterületen botrányos viselkedésével mások nyugalmát megzavarja.

HARMADIK RÉSZ
Záró és hatályba léptető rendelkezések
7.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően elkövetett tiltott,
közösségellenes magatartások esetében kell alkalmazni.

Ököritófülpös, 2012. október 04.

Szabó Béla
Polgármester

Soltész Ferenc Dávid
körjegyző

253

Szabó Béla polgármester: Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e még az egyebek napirendi
ponton kívül valakinek valamilyen felvetése, hozzászólása.
Tarcali Gyuláné: Mikor lesz a nyugdíjas nap?

Szabó Béla polgármester: Október 27-én lenne a nyugdíjas nap. Ebben foglaljunk állást, hogy
hasonló módon szervezzük meg, mint a tavaly. Mert tavaly mindenki egy üveg bort kapott
ajándékba, meg egy bonbont. Ezt támogatja a testület, erről is szavazni kellene. Egy ebédet
kapnának a nyugdíjasok. Egy levest, és egy második fogást. A leves húsleves lesz.
Tarcali Gyuláné: A második fogás legyen petrezselyem zöldes burgonya sült hússal,
csirkehús, meg káposzta saláta és sütemény.
Szabó Béla polgármester: Az lesz, azt sütni fognak, már megbeszéltem Annuskával. Csak ezt
nem döntöttük el, hogy mi legyen a második. A húsleves az eldőlt. Akkor ezt felírom. Akkor
a nyugdíjasainkat egy üveg bor erejéig és egy bonbon erejéig meg ajándékozzuk, egy ebéddel
megvendégeljük. A kis műsort szolgáltassák ők maguknak, valamint hívjanak meg egy
vendég nyugdíjasklubbot. Ezt már Magdus rendezi. Fel kellene keresni a nyugdíjasokat, hogy
kik jönnek, kik nem. A létszám legyen meg. Arra nem igazán van pénz, hogy egy vendég
művészt is hívjunk.
Tarcali Gyuláné: Ki zenél? Volt tavaly is zene. Akkor Imiék zenéltek.
Szabó Béla polgármester: Meg kérdezem Imiéket, hátha elvállalnák. Azt hiszem, hogy
20.000.- forintot kértek.
Tarcali Gyuláné: Tavaly 50.000.- forintot adtunk, mert a körtefesztiválon is ők zenéltek.
Szabó Béla polgármester: Én a körtefesztivált kifizettem zsebből nekik. Azt én
szponzoráltam. A nyugdíjas napra azt hiszem 15.000.- Ft-ot kértek. Akkor így ebbe a
formában, ahogy elmondtam az előbb, hogy egy üveg bor, egy bonbon, ebéd, kis műsor, ha
ezzel így egyetértettek akkor kézfenntartással szavazzatok.

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
84/2012.(X.04.)Kt.
Határozata

Nyugdíjas nap megtartásával kapcsolatosan

A képviselő-testület:
Úgy döntött, hogy 2012. október 27-én kerül megrendezésre a nyugdíjas nap. Az ebédet, a
zenészt, és az ajándékot, ami személyenként 1 üveg bor és 1 doboz bonbon, az önkormányzat
költségvetéséből finanszírozzák.
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Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő: értelem szerint
Szabó Béla polgármester: Lenne még egy bejelentésem. Október 23-án délután 15.00 órakor
lenne egy emlékműsor itt a téren, mert az október 23-ai ünnepség az a forradalom 56.
évfordulója. Mindenkinek kiküldünk egy meghívót. Van-e még valakinek kérdése?

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

K.m.f.
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polgármester
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körjegyző

Balogh Attila

Tarcali Gyuláné

Jegyzőkönyv-hitelesítők
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