Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma: 262-38/2012/ált.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 06-án
tartott NYÍLT ülésének:
a./ Jegyzőkönyve: 286-tól- 298-ig
b./ Tárgysorozata: 1-től – 4-ig
c./ Határozatai: 103- től – 105-ig
d./ Rendeletei: 14-től - 15-ig
Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/
1./ Döntés az Ifjúsági Ház felújításával kapcsolatos pályázat keretében megvalósuló
kamerarendszer kivitelezőjéről
Előadó:Szabó Béla polgármester

2./ Rendelet elfogadása a szociális célú tűzifa juttatásáról
Előadó: Soltész Ferenc Dávid körjegyző

3./ A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról
szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Soltész Ferenc Dávid körjegyző

4./ Egyebek
Ököritófülpös, 2012. december 06.

/: Szabó Béla :/
Polgármester

/:Soltész Ferenc Dávid :/
körjegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2012. december 06-án tartott
nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Ököritófülpös
Jelen vannak :
Szabó Béla polgármester
Kiss László
Tarcali Gyuláné
Kajus László
Mezőssy Gyöngyi
Kukucskáné Laboncz Márta
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 Mezőssy Gyöngyit és Kajus Lászlót javasolja.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítők Mezőssy Gyöngyi és Kajus László.
1./ Napirendi pont
Döntés az Ifjúsági Ház felújításával kapcsolatos pályázat keretében megvalósuló
kamerarendszer kivitelezőjéről
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester: Már korábban közöltem, hogy nyertünk egy pályázatot az Ifjúsági
Ház felújítására. Ez egy komplett felújítás lenne, a tetőszerkezet kivételével. Egy térfigyelő
rendszer kiépítését is kezeli a pályázat a településünkön. A térfigyelő rendszert még az idén
meg lehet valósítani. Már most, az építkezést nem indítjuk el, csak tavasszal fogjuk közbeszereztetéssel meghirdetni.
A térfigyelő rendszer kiépítésére kértünk árajánlatokat. 3 cég nyújtotta be ezt. Ezeket szeretném nektek megmutatni. Ebből kellene kiválasztani a legalkalmasabbat. Én a legolcsóbbat
ajánlom.
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Kiss László: Hány kameráról van szó.
Szabó Béla polgármester: 7 darabról. Ezek elég profi kamerák lennének. Ez azt jelenti, hogy
50-60 m-ig egy embert felismer arcról. Éjjel-nappal lát. Meg kellene beszélni, hogy a falú
mely pontjain helyezzük el ezeket. Én az egészségház és a községháza környékére, a másikat
a tűzvész emlékmű és az ABC környékére gondoltam. Az iskola környékére szeretnék egyet.
Van lehetőség, hogy Fülpösre is tegyünk egyet.
Kiss László: A távolság nem számít?
Szabó Béla polgármester: Egy probléma adódhat. A vevő itt lesz az orvosi rendelőnél, mert ez
a legmagasabb pont a központban. A vevő pont és az adó pont között átláthatónak kell lenni a
térnek. Nem lehet előtte épület, fa. Erre figyelemmel kell lenni. Úgy kell kialakítani a kamerák helyét, hogy ezt figyelembe kell venni. Az elhelyezésükhöz a rendőrségnek is kell a hozzájárulása. Kizárólag közterületet figyelhetünk meg velük, magánterületet nem. Ha ezt jóváhagyja a testület, akkor ez lehet Karácsonyig, vagy január közepéig meg is valósul. Havonta
körülbelül 5.000.- forintba lesz az áramigénye ennek a kameráknak. Egy év garanciát adnak a
forgalmazók. 1 év után nekünk kell javíttatni, karbantartani.
A beruházáshoz önrészt is kell hozzátenni. Az épületnél is és a kameránál is. A kameránál azt
hiszem 160.000.- forintot , az épületnél meg azt hiszem 600.000.- forint önrészt kell hozzátennünk. Behozom a pályázatot és akkor pontosan megmondom nektek.
Van-e kérdés a térfigyelő rendszerrel kapcsolatosan.
Mezőssy Gyöngyi: Ezzel mi megmódosítottuk a költségvetést, ezzel az önrésszel?
Soltész Ferenc Dávid: A költségvetés módosítását a következő testületi ülésen tervezzük. Erre
nem csak emiatt van szükség.
Szabó Béla polgármester: Csak akkor lehet módosítani, ha megnyertük a pályázatot. Előre ezt
nem tudtuk. A pályázatot beadtuk még tavasszal. Mondtuk, ha nyerünk akkor módosítani kell
a költségvetést.
Megkérdezem, hogy az első napirendi ponthoz van-e még kérdés, hozzászólás? Ha nincs akkor felteszem szavazásra a kérdést, hogy aki egyetért azzal, hogy a legkevesebbet ajánlott
East-Gate BT végezze,mivel ő ajánlotta a legkevesebbet a térfigyelő rendszer kivitelezését, az
kérem kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
103/2012.(XII.06.)Kt.
Határozata

Döntés az Ifjúsági Ház felújításával kapcsolatos pályázat keretében megvalósuló kamerarendszer kivitelezőjéről
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A képviselő-testület:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete úgy határozott, hogy a
térfigyelő kamera kiépítésével az East-Gate Bt -t bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő testület

2./ Napirendi pont
Rendelet elfogadása a szociális célú tűzifa juttatásáról

Szabó Béla polgármester: Erről a jegyző fog részletesebben beszélni. Októberbe nyújtottuk
be a pályázatot. 246 m3-re adtuk be az igényt. Ezt meg is nyertük. Itt is van önrész 2.000.Ft/m3. 540.000.-Ft + ÁFA önrészt kell bevállalnunk. Itt volt olyan lehetőség, hogy nem
húzzuk be az önrészt. Akkor azt a tájékoztatást kaptuk, hogy akkor elesünk a támogatástól.
Olyan furcsa döntést hoztak, hogy aki nem húzta be, az is megkapta. Írtunk egy levelet a
belügyminiszternek, hogy akkor nekünk is engedjék el ezt a több, mint bruttó hatszázezer
forintot, mert ha mást megillet, akkor bennünket is. A nyírerdőt megkérdeztem, azt mondták,
hogy ma fognak dönteni a jövő évi fakitermelésről. Igazgatósági gyűlést hívtak össze, mert
minden település nyert valamennyi fát. Ez megyei szinten 6.000 m3 fa. Mondta, hogy ennyi
nincs készleten, ebben a hónapban ezt kielégíteni nem tudják. Majd csak január-február
hónapban, ahogy a kitermelési terv engedi. Annyit kértem tőlük, hogy legalább karácsony
előtt egy szállítmányt tudjanak nekünk biztosítani, azért, hogy a nagyon rászorulókat tudjuk
segíteni még az idén. Ennek az elosztásához rendeletet kell alkotni. Ezt fogja elmondani
körjegyző úr.
Soltész Ferenc Dávid: A rendeletben le kell szabályozni ennek a tűzifának az elosztás módját.
A tervezetet kiküldtük. Megpróbáltunk a lakásfenntartási támogatásban részesülők körére
leszűkíteni, mert ebből is van 280 fő. Hogy ne csak azok kaphassanak, akik eddig is
részesültek lakásfenntartási támogatásban, hanem azok is, akik esetleg azóta nehéz helyzetbe
kerültek. Ezért nem kizárólag azt írtuk bele, hogy a lakásfenntartási támogatásban részesülők,
hanem az nyújthatná be a rendelet tervezet szerint az igényt, akinek a háztartásában az egy
főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum 300%-át.
Kukucskáné Laboncz Márta: Mennyi az öregségi nyugdíj minimum?
Soltész Ferenc Dávid: 28.500.-Ft.
Kiss László: Ha 3-al szorzod a 28.500.-Ft-ot akkor az 85.500.-Ft.
Soltész Ferenc Dávid: Egyébként ezen lehet módosítani, ha úgy gondoljuk.
Tarcali Gyuláné: Ez így jó, ez a 85.500.-Ft. Ebbe nagyon sokan beleférnek.
Soltész Ferenc Dávid: Igen, de úgy kell leszabályozni, hogy mindenkinek egyenlő módon
tudjunk adni.
Tarcali Gyuláné: Ha egy lakásban három család él, akkor egy adhatja be.
Soltész Ferenc Dávid: Igen. A tervek szerint ez a feladat a polgármester hatásköre lesz. A
kérelmet december 10-étől lehet benyújtani, de ezen lehet módosítani, ha addig nem lesz fa.
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Szabó Béla polgármester: Ettől a szociális rendelettervezettől el lehet térni, ha a helyzet úgy
kívánja.
Kajus László: Ököritófülpösön kb. 600 ház van. Szerintem a falú kétharmada rászorult .
Kukucskáné Laboncz Márta: Én azt szeretném mondani, hogy ebbe a 300 %-ba több ember
belefér, még én is beleférek. Maradjon ez is, de lehet, hogy akinek kevesebb a jövedelme az
több fát kap,mivel jobban rászorulók?
Soltész Ferenc Dávid: Nem lehet.
Szabó Béla polgármester: Az alapelv az lesz, hogy aki beadta a kérelmet és megfelel a
követelményeknek, azoknak el kell bírálnunk. Van olyan idős ember, aki nagyon rászorult, és
be sem adta.
Kajus László: Azt is meg kellene nézni, hogy tavaly ki adta el a fát. Meg vannak itt olyanok,
akik ide is, meg oda is, meg amoda is be vannak jelentkezve.
Szabó Béla polgármester: Biztosan lesznek, akik jogtalanul, igazságtalanul fognak kapni.
Ilyen becsúszhat egy-kettő. De tavaly sem volt sok ilyen.
Kajus László: Én gondolkodtam, hogy Ököritófülpös-re jó ez a 246 m3 fa, de lehet, hogy
kevés.
Kiss László: Ha 500 m3 fa lenne is kevés lenne.
Kajus László: Lehet, hogy meg kellene várni, hogy mennyi az igény, és akkor eldönteni.
Kiss László: De ha nem tudja valaki, hogy mi alapján adhatja be.
Soltész Ferenc Dávid: Ezért kell leszabályozni.
Kukucskáné Laboncz Márta: Ki adhatja be egyáltalán ezt?
Szabó Béla polgármester: Pályázati kiírás szerint mi 480-500 m3-be részesülhetünk. Azért
kértünk csak 250 m3-t, mert ennek az önrészét tudtuk vállalni. Ezt nem az igények szerint
alakítottuk, hanem a pénztárcánk szerint. Én azt tudom, hogy 1000 m3-re is lenne igény.
Kajus László: Én nem erre mondtam, hanem arra mondtam, hogy a meglévőt, ami van, azt
úgy elosztani.
Szabó béla polgármester: Ha nincs több hozzászólás, akkor szavazásra bocsátom a kérdést.
Megkérdezem, hogy a szociális tűzifa rendeletet ebben a formában, ahogyan a jegyző úr
beterjesztette elfogadjátok, kérem kézfenntartással szavazzatok.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

33
33

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 14/2012. (XII.10.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásáról
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tûzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítõ támogatásáról kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2011. (XII.23.) BM
rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján - a Rendelet 1. mellékletében
megállapított mindösszesen 246 m³ tűzifa erejéig - a szociálisan rászoruló kérelmezők részére
természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.
Eljárási rendelkezések
2. §
(1) Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek,
aki Ököritófülpösön bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen
él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható
meg a támogatás.
(3) Ököritófülpösi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy
kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.
3. §
(1) Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek egyidejű fennállása
esetén 1 m3 mennyiség erejéig az:
a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak
szerint Ököritófülpös-Rápolt Községek Körjegyzőségi Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal)
személyesen, vagy meghatalmazottja útján, benyújtotta,
b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
d) a jövedelem megállapításánál az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
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4. §
(1) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a
kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi
adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat
mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni.
(2) A jogosult a tűzifa elszállításáról saját költségén köteles gondoskodni.
5. §
A szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az
önkormányzat rendelkezésére álló 246 m3 nagyságú készlet határozattal kiutalásra nem került.
6. §
A képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a tűzifa támogatás iránti kérelmek
elbírálását.
7. §
A kérelmeket az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon 2012. december 10.
napjától lehet benyújtani.
8. §
A kedvezményezettek a támogatás átvételét átvételi elismervény aláírásával igazolják.
9. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2012. december 10-én lép hatályba és 2013. április 30-án hatályát veszti.
Szabó Béla
Polgármester

Soltész Ferenc Dávid
körjegyző

1. számú melléklet

Kérelem szociális tűzifa igényléséhez
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: .........................................................................................................................
Születési neve: …………….......................................................................................
Anyja neve:…............................................................................................................
Születés helye,ideje:...................................................................................................
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Lakóhely: ………… irányítószám ...........................................................................
település........................................................ utca/út/tér..... házszám.
Tartózkodási hely: ……… irányítószám .............................................................
település ...................................................... utca/út/tér..... házszám.
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………..
2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma:………………… fő
2. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A.

B.

A jövedelem típusa

Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások

C.
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6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

(Jövedelemigazolásokat csatolni kell !)
III. Nyilatkozatok
1. A kérelemmel érintett lakásba fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezek.
Igen /
Nem* (* megfelelőt aláhúzni)
2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek1 (a megfelelő rész aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló
szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum:........................……………………………………
………………………..
kérelmező aláírása

3./ Napirendi pont
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról
szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Szabó Béla polgármester: Ezt a körjegyző úr fogja előadni. Az előzőekben elfogadtunk egy
rendeletet, sajnos az Alkotmánybíróság megkifogásolta. Ezt vissza kell vonjuk.
Soltész Ferenc Dávid: Az Alkotmánybíróság a Magyar Önkormányzatokról szóló törvény
ezen felhatalmazó rendelkezését hatályon kívül helyezte. Erről van szó. A törvény ami ennek
lehetőséget adott ennek a szankcionálására az Alkotmánbíróságon elbukott, ezért vissza kell
vonni.
Szabó Béla polgármester: Megkérdezem, hogy aki ezzel egyetért azt kérem kézfenntartással
szavazzon.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012. (XII.10.) önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról szóló rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
Hatályát veszti Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.
(X.10.) önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint
azok szankcionálásáról.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.
Ököritófülpös, 2012. december 06.
Szabó Béla
polgármester

Soltész Ferenc Dávid
körjegyző

4./ Napirendi pont
Egyebek
Szabó Béla polgármester: Megkérdezem, hogy a negyedik napirendi ponthoz van-e valakinek
hozzászólása?
Kajus László: Nekem van. Az egyik az, hogy, a faluban egyre jobban mondják, hogy küldtek
ki valamilyen adó papírt, és a tértivevényt nem az írta alá, akinek szólt, hanem más. Ez igaz,
vagy nem igaz?
Soltész Ferenc Dávid: Én nem tudok róla. Megkérdezzük Erzsikét. Nem tartom valószínűnek,
hogy Erzsike ilyet csinálna.
Kajus László: Nem ő csinálta különben. Azt mondták, hogy te megrovásba részesítetted ezt a
személyt.
Szabó Béla polgármester: Biztos volt ilyen, nem tudom. De nem most.
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Kajus László: Ez mostanában történt.
Szabó Béla polgármester: Nem tudok róla, akkor pontosítsunk. Miről van szó.
Soltész Ferenc Dávid: Ki szokott levelet hordani? Csak Móriczné szokott Erzsikén kívül.
Kajus László: Pontosan. Móriczné volt.
Szabó Béla polgármester: Igen. Hallottam azt az esetet. Ez igaz. Az már régen volt, még a
nyár elején. Azt hittem megint valami új eset van. Nem hallottam semmit.
Kajus László: Azt mondták, hogy te megrovásba részesítetted.
Szabó Béla polgármester: Nem úgy volt egészen. Valami kavar volt. De mindegy. Bejött hozzám Kati. Elmondta, hogy mi történt. Kati elismerte, hogy ő írta alá, elismeri, hogy vétkezett.
Kajus László: A másik dolog, pedig a közmunka. Ezt is egyre többen mondják, hogy vezetők,
és mondom akkor Imi is, egyre többször italos állapotban van a munkahelyén.
Kiss László: Én ezt cáfolom.
Szabó Béla polgármester: Laci, mondani lehet, de bizonyítani is kell.
Kiss László: Laci. Én ezt megcáfolom neked már is. Legalább biztos, hogy én annyira ismerem Imit, hogy kifejezetten, kényesen ügyel arra, ha még be is jött napközben bármikor is ezalatt a több év alatt hozzám, hogy ha ő dolgozott, olyan volt, van is, és lesz is, hogy amikor
szabadságon van, akkor be jön meg is issza. De arra kényesen ügyel, hogy ha bejön bármi oknál fogva, és bár ki meghívta, vagy ha önszántából is soha nem fogyasztott alkoholt, pontosan ezért. Ez biztos. Ez kizárt. 100 százalék.
Kajus László: Akkor biztos olyankor amikor szabadságon van, mert senkire nincs ráírva, hogy
szabadságon van. De ezt többen mondták nekem.
Szabó Béla polgármester: Ez egy rosszindulatú lejáratú szöveg.
Kajus László: Ezt úgy gondolom, hogy el is kell mondanom nektek. A másik dolog pedig,
hogy mit kell ahhoz tenni, hogy az ember közmunkára kerüljön. Megmondom, miért. Én soha
nem szólaltam fel a saját, és a családom érdekébe. De a fiam, hála istennek most már nem
munkanélküli egy hónapja. De az volt ez idáig. Nem került felvételre, pedig fel volt iratkozva
májustól. Én is fel voltam iratkozva májustól. Én azt gondolom, hogy akik itt, nagyon sokan
fel vannak véve évek óta, ugyanazt a munkát én is és a családom is el tudná látni, sőt még az
iskolai végzettségem is meg van hozzá. Azt gondolom, hogy körültekintőbben kellene ezeket
a dolgokat megcsinálni. Igaz nem mentem hozzád, hogy én könyörögjek bármiért, nem is fogok különben,mert én úgy gondolom, hogy azért, mert képviselő vagyok én ugyanolyan elbírálásban kell részesüljek, mint bárki másnak. De az, hogy évek óta majdnem ugyanazok vannak beállítva, én azt szeretném, ha mások is bekerülnének a sorba.
Szabó Béla polgármester: Válaszolnék a kérdésedre. Az egyik az, hogy évek óta, valóban a
program sajátossága, tényleg egy évig van benne valaki. Emiatt ki sem lehetett venni ebből a
mezőgazdasági programból senkit. Így van az alapszerződés, hogy január 1-től december 31ig kell foglalkoztatni a programba bekerülőket. Ebbe a személyeket cserélni nem lehet. Ezt
nem én találom ki, sajnos maga a közmunka pályázati rendszer ilyen. Ugyan ez volt a belvíz
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elvezetési startmunka programnál. Ott is akit felvettél április 1-től október 30-ig ugyan azoknak kellett benne dolgozni. Most annyit enged a rendszer, hogy a belvíz elvezetési programon
belül 2-3 havi ciklusban lehet váltani. Nem bejutni nehéz, hanem ki venni nem lehet senkit
belőle. Ebben 45 ember volt benne tavaly. Ez a 45 ember végig kellett hogy fusson. Az előző
évbe pedig be lehetett kerülni. Egyszerűbb volt. Akkor mindenki benne volt, ott mindenkit végig vittünk. 260 ember volt közmunkán 2-3 havi forduló időpontokkal. Cáfolnom kell, hogy
évek óta, mert 2011-be rotációkba történt a közmunka, meg lehet nézni több mint kettőszáz
ember volt benne. Meg lehet nézni az idei évet, 45 ember volt a Startmunka programon belül,
és azontúl volt még 12 fő, aki konyhai, óvodai meg iskolai közmunka szolgálaton voltak. Ez
kb.60-65 ember volt éves szinten, ennyire kaptunk lehetőséget. Az idén is pályáztunk 80-ra,
és 55–re kaptunk a Startmunka programban lehetőséget. Nem rajtunk múlik, hogy hány száz
ember van bent a rendszerbe. Mezőgazdasági utak karbantartására nem pályáztam,mert én
úgy gondoltam, hogy tegye rendbe, aki tönkre tette. Úgy sem tudják kézi erővel rendbe tenni
ezeket az utakat, ezt kimerem jelenteni. Ehhez gépek kellenek, ahhoz pedig nem adnak támogatást. Innen kezdve nem is pályázunk. Lehet egyéb pályázatokat is beadni. Január, február,
március a kultúrházba kulturális programokat szervezni 100 kömunkásnak, mint Győrteleken
csinálták. Én ezzel nem értek egyet. Ilyet is lehet csinálni. Meg nem támadtam, most már bánom, mert meg lehetett volna támadni tavaly amit Halmi csinált. Két hónapon keresztül 100
ember ott ült a kultúrházba és nézték egymást. Ez nem közmunka, ez közönséges csalás.
Kajus László: Én nem tudom, hogy Győteleken mit csináltak.
Szabó Béla polgármester: Ez közönséges csalás.
Kajus László: Ha már itt tartunk. Én nem akarok veled vitatkozni.
Szabó Béla polgármester: Jogos amit mondtál, sajnos a program nem hagyta Laci.
Kajus László: Tudom én sorolni a neveket, hogy kik vannak bent állandóan. Vannak bizonyos családok, akik állandóan előnyt élveznek másoknak a hátrányára. Az, hogy Győrteleken
is, azt is el kellene dönteni, hogy mi a jó, melyik a jó. Azt mondani, hogy nem pályázunk,
vagy azt mondani, hogyha még , én nem gondolom, hogy csalást követett el Halmi polgármester, mert én nem tudom, hogy mit csinált, nem is érdekel. De viszont annyit tudok, statisztikát, amit én hallottam, hogy lehet, hogy 50 családdal, vagy 60 családnak tett jót. Még egyszer mondom, hogy körültekintőbben lehetne ezt a közmunkát megcsinálni, mert vannak ebbe
problémák. Én most szóltam a magam, és a családom érdekében, de ez volt az első és az utolsó is.
Szabó Béla polgármester: 350 munkanélküli van Ököritófülpösön. Ebből 60-70 közmunkást
tudunk foglalkoztatni. Éves szinten ennyi embernek tudunk értelmes munkát adni. Én nem tudok 350 embernek értelmes munkát adni Ököritón, én ezt ki merem jelenteni. Ha te tudsz, akkor mondjad, várom az ötleteket, hallgatlak. Nem elég, hogy felveszem. Értelmes munkát is
kell találni neki. Én ennyi embernek tudok, csak értelmes munkát adni. Jelenleg ennyihez van
tehetségem. Ha nektek több ötletetek van, akkor hallgatom. Mondjátok el. Hova lehet még értelmesen munkát adni az embereknek. Szitába vizet vinni, vagy nem tudom. Vagy szelet fújni.
Mondjátok meg, hogy mi az a lehetőség. Én meghallgatom, és valósítsuk meg. Én ezt lezárnám. Egyet tudok ígérni Laci. A következő 10 napban el fog dőlni, hogy hány fő jöhet még
egyéb programba. De most jelenleg 55 fő akit tudunk foglalkoztatni. Ennyire van lehetőségünk.
Kajus László: Annyit azért hozzá teszek, hogy mi nem is ennyit érdemelnénk, mert azért tettünk egy- smást ezért a faluért. Ezt is lehetne nézni.
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Szabó Béla polgármester: Ezt én szeretném lezárni. Szeretnék még egy napirendi pontot bevinni az egyebek napirendi pontba. Ez a víztorony ügye lenne. Két-három hete tárgyaltuk a
Fülpösdaróc-i víztornyot. Ezt felkínálták nekünk eladásra. Ezt nem fogadtuk el. Újra megkerestek, hogy az összes többi önkormányzat már elfogadta. Ismételten kérnek bennünket, hogy
fogadjuk el. Ennek az lenne a célja, hogy az un. Szolnoki Regionális Vízmű Zrt. elfogja vinni az egész közmű vízvagyont, utána ő fog ezzel rendelkezni. És utána ebből nekünk semmilyen jövedelmünk nem fog származni. Az lenne a kérésük, hogy adjuk át ezt a Fülpösdaróci
önkormányzatnak. Megkérdezem a képviselő testületi tagokat, hogy átadjuk a részünket a
Fülpösdaróci önkormányzatnak 92.691.-Ft-ért? Aki ezzel egyetért, kérem kézfenntartással
szavazzon.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
104/2012.(XII.06.)Kt.
Határozata
Víztorony eladása
Úgy döntött, hogy a helyrajzi számon nyilvántartásba vett, Fülpösdarócon található,
Ököritófülpös Nagyközség tulajdonában lévő víztornyot eladja Fülpösdaróc
önkormányzatának 92.691.- Ft-ért.

Szabó Béla polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás?
Mezőssy Gyöngyi: Közmeghallgatás kedden lesz?
Szabó Béla polgármester: Igen. Meg van hírdetve. A házasságkötő teremben lesz.
Soltész Ferenc Dávid: Egy képviselő-testületi határozat kell arról, hogy közmeghallgatás lesz
11-én 15.00 órakor.
Szabó Béla polgármester:Aki egyetért azzal, hogy a közmeghallgatás december 11-én 15.00
órakor legyen kérem kézfenntartással szavazzon.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
105/2012.(XII.06.)Kt.
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Határozata
A közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről.
A képviselő-testület:
2012. december 11. nap 15. órától közmeghallgatást tart.
Mivel kérdés, felvetés nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt, majd az ülést
bezárta.
K.m.f.

/: Szabó Béla :/
polgármester

/: Soltész Ferenc Dávid :/
körjegyző

Mezőssy Gyöngyi

Kajus László
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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