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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 14-én
tartott NYÍLT ülésének:

a./ Jegyzőkönyve: 270-től - 277- ig
b./ Tárgysorozata: 1-től- 2-ig
c./ Határozatai: 93-tól-96-ig
d./ Rendeletei: --Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/
1./ Előterjesztés Ököritófülpös Nagyközség 2012. évi ¾ éves költségvetési beszámoló
elfogadása
Előadó:Szabó Béla polgármester
2./ Egyebek

Ököritófülpös, 2012. november 14.

/: Szabó Béla :/
Polgármester

/:Soltész Ferenc Dávid :/
körjegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2012. november 14-én tartott
nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Ököritófülpös
Jelen vannak :
Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Tarcali Gyuláné
Kukucskáné Laboncz Márta
Kiss László
Mezőssy Gyöngyi
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 6 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 6 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontot
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./ Napirendi pont
Előterjesztés Ököritófülpös Nagyközség 2012. évi ¾ éves költségvetési beszámoló
elfogadása

Szabó Béla polgármester: Az előterjesztés kiment. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés,
hozzászólás. Az idei év költségvetése igen feszített volt. A bevételeink nem fedezik a
kiadásainkat. Ezt az ÖNHIKI-ből próbáljuk fedezni, de eddig csak egyszer kaptunk az idén.
Az október elején beadott pályázat még nem került elbírálásra, lehet, hogy nem is fogják
elbírálni. Helyette a kormány döntése alapján átveszik a tartozásainkat ami igen tetemes
összeg. Ez a rövid és a hosszú lejáratú hiteleinkre vonatkozik, ami Ököritófülpös esetében 3637 MFt körüli összeg. Ha ezt átvállalnák, akkor tiszta lappal indulhatnánk jövő évben.
Sajnos 1,2 MFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett az iskola informatikai beruházása
következtében, a Goodwill jóvoltából, mivel nem jó céget választott közbeszerzésre, nem
felel meg a közbeszerzési kiírásnak. Nem rendelkezett szerviz háttérrel, tehát nem kaphatták
volna meg ezt a közbeszerzést. A bonyolításért a Goodwill a felelős, komoly bonyolítói díjat
számítottak fel, ami ki is lett fizetve. És most még is nekünk kell több mint egymillió forintot
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visszafizetnünk. Azt nem tudom, hogy ilyen dolgokat miből fogunk kifizetni. Ráadásul
küldtek még két 500 e Ft-os számlát. A kerékpárút sikerdíjáról, és egy másikat, amit nem
tudtunk beazonosítani. Attila megállapította, hogy a második teljesen jogtalan követelés.
Remélem, az idén már lezajlik ez a dolog. Ennyit röviden a költségvetésről. Az iskola elkerül
jövő évben az Önkormányzattól költségvetési szempontból, tehát január 1-től az iskola nem
fog kerülni semmibe nekünk. Ha viszont fel akarjuk újítani az iskolát, akkor a pályázatoknál
az önkormányzatnak kell pályázni.
Plusz bevétel idén a STARTMUNKA programból volt, mivel a megtermelt zöldségből
árusítottunk, és a konyha is a megtermelt zöldséget használta fel.
A jegyző úr még behajtott egy néhány kintlévőséget. Ezek elsősorban elmaradt
önkormányzati adók voltak.
Kukucskáné Laboncz Márta: És lesz szociális tűzifa?
Szabó Béla polgármester: Igényeltünk körülbelül 25 vagonnyit. Én bízom benne, hogy lesz.
Ennek is lesz egy jelentős költsége, mivel nem ingyenes, csak kedvezményes. A fuvart és a
m3-enkénti 2.000.-Ft-ot + ÁFA ki kellett fizetni. Ez 1-1,5 MFt közötti összeg lesz várhatóan.
A jövő évi költségvetés tervezésénél ezzel számolni kell. Erre az évre nem terveztük, de ha
adják, akkor ezt nekünk el kell fogadni, be kell vállalni.
Szabó Béla polgármester: Az első napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése,
hozzászólása, javaslata? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom a kérdést! Aki
elfogadja Ököritófülpös Nagyközség 2012. évi ¾ éves költségvetési beszámolóját, kérem
kézfenntartással szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
93/2012.(XI.14.)Kt.
Határozata
Ököritófülpös Nagyközség 2012. évi gazdálkodásának ¾ éves beszámolójának
elfogadásáról

A Képviselő-testület:
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testülete Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
2012. évi gazdálkodásának ¾ éves beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadta.
Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő: Azonnal
2/ Napirendi pont
Egyebek
Szabó Béla polgármester: Van- e valakinek javaslata, nem akar valamit felvetni, tárgyalni.
Van egy Fülpösdaróc általi megkeresés. A fülpösdaróci polgármester megkereste az
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ököritófülpösi hivatalt, hogy az önkormányzatok, tehát 5-6 település birtokában lévő
fülpösdaróci víztornyot ők megváltanák saját részre. Ez Kovács Csaba polgármester úr
megkeresése. Nekünk 90.000.-Ft-ot ajánlottak fel, a használaton kívüli víztoronyban lévő
tulajdonrészünkért. Én mondtam, hogy megbeszéljük a testülettel. Elmondom, hogy milyen
köröket futottam ebben az ügyben. A víztorony Kocsord, Győrtelek, Fülpösdaróc, Géberjén,
Ököritófülpös, Rápolt Önkormányzat tulajdona, amit a megkeresés szerint 350.000.- Ft-ra
értékelték fel. Nekünk 90.000.-Ft, Rápoltnak 15.000.-Ft összeget ajánlottak a
tulajdonrészünkért.
Szécsi Bálint: Emlékeztetlek, hogy milyen közös pályázatban indultunk el? Holt Szamos.
Abban van egy kilátó.
Szabó Béla polgármester: Az már megbukott, mert nem tehetik bele. Nem engedélyezik.
Teljesen külön kilátót kell csinálni. Véleményem szerint más dolog miatt szeretnének minket
kivásárolni.
Mezőssy Gyöngyi:Mi vagyunk a legtöbben, úgy, hogy mi vagyunk a többségi tulajdonosok,
nem?
Szabó Béla polgármester: Nem, Kocsordé a legnagyobb tulajdonrész.
Szécsi Bálint: Én azt gondolom, hogy ebből lesz valamilyen bevételi lehetőség.
Szabó Béla polgármester: Nem mondták el, titkolóznak, én azért nem tartom korrektnek az
egész tájékoztatást.
Szécsi Bálint: Akkor nem kell elfogadni.

Szabó Béla polgármester: Én is azt javasolom, hogy maradjunk tulajdonosok. Igaz, azzal
fenyegetőznek, hogy a fenntartása, karbantartása az többe fog kerülni, ha javítani kell éves
szinten, mint a részünk. Na ezt nem hiszem el én sem. Innen kezdve maradunk tulajdonosok.
Kérem az állásfoglalásotokat ebben az ügyben, mit javasoltok?
Szécsi Bálint: Igényt tartunk a részünkre.
Szabó Béla polgármester: Maradjunk tulajdonosok.
Mezőssy Gyöngyi: Az építmény, vagy a terület is.
Soltész Ferenc Dávid:Együtt van.
Szabó Béla polgármester: Egy olyan 10-20 m-es körzet, nem egy nagy terület.
Tarcali Gyuláné: Nem áll szándékunkba eladni.
Soltész Ferenc Dávid: Egy határozatot hozzunk ezzel kapcsolatban? Mert akkor beleírhatjuk,
hogy a jövőbeni esetleges egyéb hasznosításnak a bevételével kapcsolatba igényt tartunk.
Szabó Béla polgármester: Ha nincs több hozzászólás, kérdés a víztoronnyal kapcsolatosan,
akkor megkérdezem, hogy aki egyetért azzal, hogy a tulajdonjogunkat ne adjuk el, és
maradjon úgy, ahogy volt, az kérem kézfenntartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
94/2012 ( IX.12.) Kt.
Határozata
Víztorony tulajdonjog fenntartásáról
A képviselő-testület:
Úgy döntött, hogy a helyrajzi számon nyilvántartásba vett, Fülpösdarócon található,
…Ököritófülpös Nagyközség tulajdonában lévő víztornyot nem értékesíti, annak
tulajdonjogát megtartja. Ennek jövőbeni hasznosításáról a tulajdonostársakkal egyeztetést
kezdeményez.

Szabó Béla polgármester: Van-e még valakinek kérdése? Lakossági igény merült fel ATM
automata telepítésével kapcsolatban a Takarékszövetkezetnél, mert sokan hétvégén nem
tudnak pénzt felvenni. Jegyző úrral beszéltük, de azt mondta, hogy ennek több százezer forint
lenne az üzemeltetése. Ilyen kis pénzforgalom mellett ezt nem hiszem, hogy meg fogják
csinálni.
Szécsi Bálint: Nekünk az itt élőket kell figyelembe venni.
Szabó Béla polgármester: Jó.
Soltész Ferenc Dávid: Meg kell kérdezni.
Szabó Béla polgármester: Meg lehet kérdezni, de valószínűleg nem fogják támogatni az
ötletet.
Soltész Ferenc Dávid: Folyamatos Internetes kapcsolat, pénz felismerő program. Óriási
költsége van.
Tarcali Gyuláné: Nem biztos, hogy ki lesz használva, mert még nagyobb helyeken sem igazán
van kihasználva.
Szécsi Bálint: Itt azért több száz ember van, aki itt veszi fel a pénzét. Ez igényként merült fel.
Tarcali Gyuláné: De kártyát nem fog csináltatni, aki itt veszi fel annak nincs kártyája.
Szécsi Bálint: De gondolj bele, hogy akinek itt a pénze, délután 2-től nem vehet fel, vagy
hétvégén nem tud felvenni.
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Tarcali Gyuláné: Én értem mit mondasz, én nem bánom, hogy ha teljesítik, csak még ezért is
morognak, ezért a heti fizetésért, hogy annyiszor vonnak le. Akkor nem fog kártyát
csináltatni.
Soltész Ferenc Dávid: Nem is értem, hogy miért így működik a rendszer, mert 30 fő
közmunkáshoz 1 fő adminisztratív személyt fel lehet venni. Itt van 40-50 fő közmunkás, 2 fő
adminisztratív személyt fel lehet venni. Nem kellene Attilának, és Kati néninek bajlódni vele.
Szécsi Bálint: Akkor ez a probléma is megoldódik, mert itt fogják felvenni a fizetésüket.
Soltész Ferenc Dávid: Pont ezért lesz kötelező készpénzben kifizetni, mert nagy a kezelési
költség.
Még két dolog lenne. Az egyik Kücsön tanár úr fiának van egy kérése az úgynevezett Arany
János ösztöndíj programhoz történő csatlakozással kapcsolatban. A programban részt vevő
diákoktól kérnek egy Képviselő-testületi hozzájárulást. Ez lehet anyagi támogatással járó,
vagy elvi hozzájárulás. Tanár úrék kizárólag elvi hozzájárulást kérnek az önkormányzattól.
Szabó Béla polgármester: Kérdésem az lenne, hogy névre szóló, egy főre, vagy ki lehet
terjeszteni?
Soltész Ferenc Dávid: Elvileg más is kaphat, aki benyújtja.
Szabó Béla polgármester: Csak azért kérdezem, ha még kérnek ilyet, akkor minden egyes
személyre kell nekünk határozatot hozni, vagy ezt így írja elő a rendelet, hogy személyre
szólóan kell mindenkinek?
Szécsi Bálint: Ezt már be kellett volna adni.
Soltész Ferenc Dávid: Nem kellett még beadni, mert december 10-ig kell. Igazából akkor
hozhatunk két határozatot is, hogy Kücsön Mátét támogatja és a továbbiakban minden tanuló
részére elvi támogatást biztosít az önkormányzat az Arany János ösztöndíjpályázattal
kapcsolatosan.
Szabó Béla polgármester:Egyébként ez pénzbe kerül nekünk?
Soltész Ferenc Dávid: Ez nem kerül.
Szabó Béla polgármester: A jegyző úr által elmondott beterjesztéssel, Kücsön Máté
támogatásával aki egyetért, kérem kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
95/2012 ( XI.14.) Kt.
Határozata

Kücsön Máté Arany János ösztöndíjhoz Képviselő-testületi hozzájárulás
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A Képviselő-testület:
Támogatja, hogy Kücsön Máté nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Pongó Ildikó)
Ököritófülpös település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában.

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot − a határozattal együtt − határidőre a tanuló által az
első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2012. december 10.
Felelős: Szabó Béla polgármester

SzabóBéla polgármester: A másik pedig, hogy ezt terjesszük ki szélesebb körbe is, ha van rá
igény. Aki ezzel egyetért, kérem kézfenntartással szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
96/2012 ( XI.14.) Kt.
Határozata
Képviselő-testületi hozzájárulása az Arany János ösztöndíjhoz

A Képviselő-testület:

Úgy döntött, hogy Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete
benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre. A továbbiakban a 2013/2014-es tanévre az ösztöndíj
pályázatot benyújtó minden ököritófülpösi lakos tanulót elvi támogatásban részesíti.

Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő: Értelem szerint
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Soltész Ferenc Dávid: Én még egy dolgot szeretnék. Egy kicsit sürgős, már beszéltük
polgármester úrral, hogy ha tervez a testület adóemelést, azt december 02-ig ki kell hirdetni.
Kérdeztem, hogy van-e bármilyen adóemelési igény. Polgármester úr azt mondta, hogy
szerinte nincs.
Szécsi Bálint: Ha ilyen intenzitással sikerül a kintlévőségeket, meg az adózási morált javítani,
akkor szerintem annak is örüljünk, hogy a mostani dolgokat minél nagyobb arányban sikerül
beszedni.
Szabó Béla polgármester: Én még kiegészítésként mondanék néhány mondatot. A hivatal
elkészült. A külső nyílászárók cseréje, a hőszigetelés, vakolás elkészült. A kifizetése a mai
napon megtörtént.
Szécsi Bálint: Egy olyan dologgal kerestek meg többen, hogy hétvégén, amikor szabad nap
van és injekciózásra kerül a sor, problémát okoz, hogy csak Mátészalkán van ügyelet.
Helyben nem-e lehet ezt megoldani? Ennek van-e valami törvényességi lehetősége? Találjunk
valami megoldást rá, hogy hétvégén, ünnepnap ne kelljen kétszer bemenni Mátészalkára
injekcióra.
Soltész Ferenc Dávid: Ezzel az a probléma, hogy az orvosi ügyelet, amibe a háziorvosi ellátás
is beletartozik, társulási formában van ellátva és számos település tartozik az akkor ügyeletes
orvoshoz.
Szécsi Bálint: Én tudom, hogy társulási formában vagyunk. De két dolog lehet. Az egyik az,
hogy a háziorvossal beszélünk, és akkor az ő alkalmazottja az adott napon kijönne egy órára,
vagy a védőnői hálózatot kérjük meg, hogy oldja meg a hétvégi injekciózást. Nem
mindenkinek van kocsija, hogy napi szinten kétszer bemenjen Mátészalkára. Ez gondot okoz.
Soltész Ferenc Dávid: Megbízási szerződéssel is foglalkoztathatnánk, ha erre gondolsz. Ha
van rá alkalmas ember.
Szécsi Bálint: Azért vagyunk hogy ezeket az igényeket figyelembe vegyük, és megoldjuk,
mert ha mi nem foglalkozunk vele, akkor ki az aki foglalkozik vele. Nem mindent tudunk
lerázni pénz kérdéssel, nem mindent tudunk lerázni azzal, hogy társulásban vagyunk, mert
akkor megkérdezhetik, hogy egyébként miért vagyunk itt. Én csak azt kértem, hogy nézd
meg, hogy milyen lehetőségek vannak, foglalkozzunk a dologgal.
Soltész Ferenc Dávid: Jó, rendben van.
Szabó Béla polgármester: Akkor én ezt folytatnám tovább. Megnyertünk egy pályázatot az
Ifjúsági Ház felújítására is. Jövő évben indul a beruházás.
Kukucskáné Laboncz Márta: Megkerestek többen, hogy a temetőt jeleznénk mind két irányba,
hogy hol található Ököritófülpösön. Megoldható?
SzabóBéla polgármester: Persze, hogy megoldható. Rakni kell ki táblát.
Kukucskáné Laboncz Márta: Még van egy olyan kérdésem, hogy ki vannak helyezve
bizonyos kutak. A faluban sokakat irritál, hogy van aki kocsi mosásra is használja a vizet. Én
ezt csak hallom, nem tudom, hogy mi fedi a valóságot. Több Ököritófülpösi lakosnak gondja
van a víz kifizetésével is. Akik rendszeresen fizetik, másoktól hallom, hogy sokaknak el is
fogják zárni, hogy mások meg a közkútból mosnak, és itt mossák az autót is.
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Szabó Béla polgármester: Azt az önkormányzat fizeti. A közkúthoz semmi köze az egyéni
fizetőknek. Igen komoly összeget fizetünk. Ami kutat látunk az nem mind van bekötve, azért
azt tudni kell. Körülbelül 20 kút van bekötve a hálózatba.
Mezőssy Gyöngyi: Nem minden kút van bekötve. A vezetékes víz, ami bent van az udvaron
onnan szerintem 150 m-en belül lenni kell egy kútnak.
Szabó Béla polgármester: 250 m-en belül kell lenni. Az meg is van Ököritófülpösön 250 men belül víz nélkül nincs senki. Emiatt vád nem érhet bennünket. Hogy odajárnak mosni,
fürödni, autót mosni, ez sajnos így van.
Kukucskáné Laboncz Márta: Ez irritálja az embereket, nem-e lehetne valahogy fellépni ez
ellen.
Szabó Béla polgármester: Ehhez kellene 2-3 kút őr.
Soltész Ferenc Dávid: Egyébként még annyit lehetne csinálni, hogy mérő órát rászereltetni a
kutakra. Iszonyú drága 80-100 Ezer Ft egy kútra rászerelni egy mérő órát. Vagy azt lehet
csinálni, hogy a múltkor elfogadott kirívó közösségellenes magatartás pontjai közzé betenni, a
nem rendeltetésszerű kúthasználatot. Azt nem tudom, hogy mit szólna hozzá a
Kormányhivatal. Egy kört futhatunk benne. Ha a Kormányhivatal nem dobja vissza, akkor
szankcionálható is. Ez lenne a legegyszerűbb módja.

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

K.m.f.

/: Szabó Béla :/
polgármester

/: Soltész Ferenc Dávid :/
körjegyző

Szécsi Bálint

Kiss László
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