Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma: 262-42 /2012/ált.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20-án
tartott NYÍLT ülésének:

a./ Jegyzőkönyve: 313-tól-325- ig
b./ Tárgysorozata: 1-től –8-ig
c./ Határozatai: 107- től –113-ig
d./ Rendeletei: 16
Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/
1./ Döntés a megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez való csatlakozásról
Előadó:Szabó Béla polgármester

2./ Döntés A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásnak
módosításáról
Előadó: Szabó Béla polgármester

3./ Kedvesné Fülöp Ildikó belső ellenőr 2013. évi belső ellenőri feladatellátáshoz
benyújtott árajánlatának elfogadása
Előadó:Szabó Béla polgármester

4./ A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Szabó Béla polgármester

5./ A Szatmári Kistérségi Alapszolgáltatási Központ működési területének kiterjesztéséről
Előadó: Szabó Béla polgármester

6./ A Szatmári Kistérségi Alapszolgáltatási Központ Nagyecsed alapító okiratának módosítása
Előadó: Szabó Béla polgármester

7./ A Szatmári Kistérségi Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Szabó Béla polgármester

8./ Egyebek
Ököritófülpös, 2012. december 20.

/: Szabó Béla :/
Polgármester

/:Soltész Ferenc Dávid :/
körjegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2012. december 20-án tartott
nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Ököritófülpös
Jelen vannak :
Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
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 7 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 7 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi
pontokat elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mezőssy Gyöngyit és Kukucskáné Laboncz Mártát javasolja.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítők Mezőssy Gyöngyi és Kukucskáné Laboncz Márta.

1./ Napirendi pont
Döntés a megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez való csatlakozásról
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester: Az első napirendi ponttal kapcsolatosan megkérem jegyző urat,
hogy adja elő.
Soltész Ferenc Dávid: Arról van szó, hogy eddig is elláttuk a Könyvtári feladatokat, mint
kötelező önkormányzati feladatot a mozgókönyvtári rendszerben. 2013. január 01-től
létrehoznak egy Könyvtári Szolgáltató Rendszert. Mivel a mozgókönyvtári feladat a Szatmári
Többcélú Kistérség keretein belül volt ellátva, a kistérség jövőre nem látja el a feladatot.
Dönteni kell arról, hogy a jövőben vagy önállóan látjuk el a könyvtári feladatot, vagy a
Könyvtári Szolgáltató Rendszeren keresztül. Megállapodást kell kötnünk, hogy Ököritófülpös
belép a szolgáltató rendszerbe.
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Szabó Béla polgármester: Megkérdezem, hogy aki az első napirendi pontban szereplő megyei
Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez való csatlakozással egyetért, kérem kézfenntartással
szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
107/2012.(XII.20.)Kt.
Határozata

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat csatlakozásáról a Könyvtári Szolgáltató
Rendszerhez
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2013. január
01. napjától csatlakozik a megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester
2./ Napirendi pont
Döntés a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
Szabó Béla polgármester: Azt tudjuk, hogy a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás
úgymint eddig, a régi formájában nem működhet tovább. Vannak még bizonyos feladatai
amit el kell látnia. Ilyen pl. a közös pályázatok utóműködtetése stb. Ehhez valamilyen szinten
kell egy gárda, amelyik működteti. Ennek az elfogadásáról kellene nyilatkoznunk. Emiatt
módosítani kell a megállapodást. Ha ezzel kapcsolatosan nincs kérdés, akkor szavazásra
bocsátom. Megkérdezem, hogy aki a második napirendi pontban foglaltakkal egyetért, kérem
kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
108/2012.(XII.20.)Kt.
Határozata
A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról.
A Képviselő-testület:
A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosított szövegével a
határozat mellékletében foglaltak szerint egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.
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Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő: Azonnal
3./ Napirendi pont
Kedvesné Fülöp Ildikó belső ellenőr 2013. évi belső ellenőri feladatellátáshoz benyújtott
árajánlatának elfogadása
Szabó Béla polgármester: A belső ellenőrzés kötelező feladat. Eddig a kistérség végezte, a
kistérségi társuláson belül. Ezért külön szolgáltatási díjat nem fizettünk. Most azonban, hogy
megszűnt a kistérségnél a lehetőség, mivel az előbb a társulási megállapodás módosítását
megszavaztuk, a belső ellenőrzés kiesett belőle, így a belső ellenőrzési feladatok ellátására
valakit meg kell fogadni. Az egyik lehetőség, hogy a volt belső ellenőrünkkel bérezés fejébe
szerződést kötünk a feladatellátásra. Ennek az éves díja 500.000.-Ft. A másik lehetőség, hogy
külső személyt bízunk meg.
Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs akkor szavazásra bocsátom a kérdést. Aki egyetért a
harmadik napirendi ponttal kapcsolatosan, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátásával
Kedvesné Fülöp Ildikó belső ellenőrt bízzuk meg 500.000.-Ft-ért éves díjazás ellenébe, az
kérem kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
109/2012.(XII.20.)Kt.
Határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
2013. évi belső ellenőrzési feladatellátásról
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2013. évben
Kedvesné Fülöp Ildikót bízza meg a belső ellenőrzési feladatok ellátásával évi 500.000.- Ft
díjazás ellenében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
megkötésére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester
4./ Napirendi pont
A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Szabó Béla polgármester: Megkérem a jegyző urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet
ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan.
Soltész Ferenc Dávid körjegyző: Az idén be kellett tervezni bevételi előirányzatba az
önkormányzat támogatási bevételeit., illetve működési bevételeket. Ezt a költségvetés
meghozatalánál nem lehet pontosan tervezni. Évi 2-3 költségvetési rendelet módosítást amúgy
is meg kell csinálni. Gyakorlatilag formaság. Ez a teljesülése a várt bevételeknek.
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Szabó Béla polgármester:Vannak előre nem tervezhető dolgok. Akár a pályázatoknál önrész
megfizetése. Ha nyert a pályázat kell önrész, ha nem akkor nem kell önrész. Aki egyetért a
pénzügyesek által elkészített formában a bevételi előirányzat módosításának részletezésével,
az kérem, kézfenntartással szavazzatok.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi rendeletet hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a 4/2012. (III.9.)
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik , a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat
és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
Az előirányzaton belüli bevételi változásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. §.
a) Ez a rendelet a kihirdetés napjától lép hatályba.
b) Ezt a rendeletet alkalmazni 2012. január 1-től kell.

5./ Napirendi pont
A Szatmári Kistérségi Alapszolgáltatási Központ működési területének kiterjesztéséről
Szabó Béla polgármester: Mint tudjátok, a házi segítségnyújtást a Szatmári Kistérségi
Alapszolgáltatási Központon keresztül látjuk el. Egyeztetéseket kezdeményeztünk arról, hogy
az idősek nappali ellátását és a szociális étkeztetést is ezen a központon keresztül lássuk el,
mivel a 3000 főt meghaladó társulások sokkal magasabb támogatásban részesülnek.
Ököritófülpösön marad az Idősek Napközi Otthona, mint telephely. Erre a feladatra itt
megtudnánk oldani az alapellátást négy fővel.
Soltész Ferenc Dávid körjegyző: Azért van három különböző határozat, mert kérte a
Nagyecsedi jegyző úr, hogy így fogadjuk el. Mivel mi is benne vagyunk ebbe a többcélú
társulásba a házi segítségnyújtással. Először szavazzuk meg, hogy a Szatmári Kistérségi
Alapszolgáltatási Központ működési területe étkezés és nappali ellátás tekintetében január 01től ellátandó területként kiegészül Ököritófülpös Rápolttal. A másik határozat ugyanennek a
társulásnak az alapító okirat módosítása lenne. A harmadik pedig a társulási megállapodás
módosításáról szól.
Szabó Béla polgármester: Annyi lenne a változás, hogy a feladatellátás a Nagyecsedi Központ
irányítása alatt történne. A Szatmári Kistérségi Alapszolgáltatási Központ működési
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területének kiterjesztéséről szóló napirend, ami arról szól, hogy a nyugdíjas klub, meg a
szociális étkeztetés hogyan működjön tovább. Először is kérdezem, hogy egyetértettek-e a
Szatmári Kistérségi Alapszolgáltatási Központ működési területének változtatásával? Aki
igennel válaszol, kérem kézfenntartással szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
110/2012.(XII.20.) Kt.
határozata

A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ működési területe változtatásáról
az időskorúak nappali ellátása és a szociális étkeztetés tekintetében

A Képviselő-testület:
Egyetért azzal, hogy a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ működési
területe az időskorúak nappali ellátása és az étkeztetés tekintetében 2013. január 01-től
Ökörítófülpös és Rápolt község közigazgatási területére is kiterjedjen.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester
6./ A Szatmári Kistérségi Alapszolgáltatási Központ Nagyecsed alapító okiratának
módosítása
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester: Ez a napirend is az előzőhöz kapcsolódik. Ahhoz, hogy jövőre az
ellátást a Nagyecsedi Alapszolgáltató Központ lássa el, el kell fogadni a Szatmári Kistérségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ Nagyecsed alapító okiratának módosítását a határozattervezet szerint. Aki egyetért a határozat-tervezet elfogadásával, az kérem, kézfenntartással
szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
111/2012.(XII.20.) Kt.
határozata
Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Nagyecsed
alapító okirata módosításáról
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Nagyecsed alapító okiratát 2013.
január 1. hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 3. c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„c) Étkeztetés: 4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 104/a.
4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 30.
4756 Rápolt, Fő tér 12.”
2. Az alapító okirat 3. e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„e) Idősek nappali ellátása 40 férőhelyes: 4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 104/a.
40 férőhelyes: 4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 30.
10 férőhelye: 4756 Rápolt, Fő tér 12.
3. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. Létrehozásáról rendelkező jogszabály, határozat: a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 83/2009. (V.
26.) KT. számú határozat”.
4. Az alapító okirat 7. pontjában az Alaptevékenység szövegrész az alábbi szöveges
meghatározással egészül ki:
„Biztosítja a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott étkeztetést, házi segítségnyújtást,
családsegítést, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását és a
gyermekjóléti szolgáltatást.”

5. Az alapító okirat 11. a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) Étkeztetés: Nagyecsed Város, Ököritófülpös község és Rápolt község közigazgatási
területe”
6. Az alapító okirat 11. e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. e. Idősek nappali ellátása: Nagyecsed Város és Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt
község közigazgatási területe”.
7. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyigazdálkodási feladatait Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv látja el a Társulási Tanács, valamint a Nagyecsedi
Polgármesteri Hivatal között létrejött megállapodás alapján.”
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester
7./ A Szatmári Kistérségi Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának
módosítása
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Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester: Ez a napirend szintén az előzőekhez kapcsolódik. A Szatmári
Kistérségi Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának a módosítását kellene a
határozat-tervezet szerint elfogadni. Erre is azért van szükség, hogy a nappali ellátást és a
szociális étkeztetést is a Nagyecsedi társuláson keresztül lássuk el. Aki egyetért a határozattervezet elfogadásával, az kérem, kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
112/2012.(XII.20.) Kt.
határozata

a Szatmári Kistérségi Alapszolgáltatási Társulás
társulási megállapodásának módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodását 2013.
január 01. hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1) A társulási megállapodás 3. pontjának az étkeztetés ellátására vonatkozó részében az
ellátási terület kiegészül Ökörítófülpös és Rápolt község közigazgatási területével.
2) A társulási megállapodás 3. pontjának az időskorúak nappali ellátására vonatkozó
részében az ellátási terület kiegészül Ökörítófülpös és Rápolt község közigazgatási
területével.
3) A társulási megállapodás 4. c) pontjának 3. francia bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„- Étkeztetés: Nagyecsed, Rákóczi u. 104/a.
Ököritófülpös, Kossuth u. 30.
Rápolt, Fő tér 12.”
4) A társulási megállapodás 4. c) pontjának 5. francia bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„- Időskorúak nappali ellátása 40 férő hellyel: Nagyecsed, Rákóczi u. 104/a.
40 férőhellyel: Ököritófülpös, Kossuth u. 30.
10 férőhellyel: Rápolt, Fő tér 12.”

5) A társulási megállapodás 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a gyermekek védelméről és a
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gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a Ptk. szabályai az irányadóak.”
A társulási megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul érvényesek.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester
8/ Napirendi pont
Egyebek

Szabó Béla polgármester: Az egyebek napirendi ponthoz, van-e valakinek javaslata? Ha
nincs, akkor én mondanám. Egy dologról lenne szó. A Szamos projekt konzorcium kapcsán ki
kellene fizetni több, mint 800.000.-Ft-ot, a tervezéssel kapcsolatosan, amiről már volt szó
eddig. Eddig kifizettünk körülbelül 300.000.- - 400.000.-Ft-ot. És ezt ki kellene fizetni.
Mondtam, hogy 1,5 MFt körül lenne ez a Szamos projekt. Ehhez már egyébként,
hozzájárultunk. A pénzfizetéshez a testület hozzájárulása kell. Az kevés, hogy egyetértünk
vele, meg beadtunk egy pályázatot. Most konkrét helyzethez érkeztünk, ki kell fizetni.
Mezőssy Gyöngyi: Hadd kérdezzem már meg. A Faluban többen azt mondják nekem, hogy
mennyi pénzt nyertünk ezen a Szamos pályázaton, és itt a palajnál házak fognak épülni. Én
meg csak nézek.
Szabó Béla polgármester: Ilyen kósza hírek keringenek a faluban. Ezek pozitív hírek, de nem
igazak. A pályázat 100 %-os támogatottságú, ezt elmondtam. Ezek a költségek meg fognak
térülni. Most tervezési szakaszban járunk, és a tervezéshez hozzá kell járulni. Elmondtam már
valamelyik testületi ülésen, hogy ez 1,5 MFt körüli összegbe fog kerülni. Ennek a számlái
érkeznek folyamatosan. Év vége van, és kérik a pénzt a tervezők, kivitelezők. Több mint 90
%, hogy nyerni fog a pályázat. Egyébként nem házak fognak épülni, hanem konkrétan egy
szabadtéri színpad, csak nem oda le a Szamosparton, oda nem tudjuk levinni, mert
akadályozza a natura 2000-es terület. Ha nyer a pályázat javasolnék egy helyszín módosítást.
Át kellene tenni a jobb oldalra, a ménistállóhoz. Ennyit lehet megcsinálni. Vagy lehet nézni a
Szamos partján más helyszínt is. A 800.000.-Ft-ot kölcsönként adjuk a Géberjéni „Jót, s jól„
Szatmári Egyesületnek, és majd ők fogják visszautalni a nyertes pályázat esetén.
Soltész Ferenc Dávid körjegyző: Ők már elköltötték ezt a pénzt. Hitelt vettek fel rá. A gesztor
önkormányzatok megbízásával kezelik ezt a pályázatot.
Mezőssy Gyöngyi: Ezzel nem kell a költségvetést módosítani?
Szabó Béla polgármester: Dehogynem.
Soltész Ferenc Dávid:. Mondtam, hogy egy költségvetés módosítás a zárszámadás előtt még
biztosan lesz.
Szabó Béla polgármester: Nemcsak emiatt. Mondtam, hogy két pályázatért biztos módosítani
kell. Az egyik a Szamos projekt, a másik az Ifjúsági Ház. Ahhoz is kell 1,6 MFt-ot mellé
tenni. Emellé meg 1,5 MFt-ot. Szavazásra teszem fel a kérdést. A Szamos konzorcium
projekthez 833.333.-Ft kölcsönt adunk a géberjéni „Jót, s jól” Szatmári Kistérségi Egyesület
részére a pályázat kivitelezéshez. Aki ezzel egyetért kérem kézfenntartással szavazzon.
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A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
113/2012.(XII.20.)Kt.
Határozata

„Jót s Jól” Egyesület
A Képviselő-testület:
Úgy döntött, hogy 833.333.- Ft összegű, kamatmentes kölcsönt nyújt a géberjéni „Jót s Jól”
Egyesület számára a „Szamos projekt” pályázati költségeihez.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester

Kukucskáné Laboncz Márta: Én tájékoztatás jelleggel szeretném megkérdezni, hogy voltak
kiírva álláspályázatok. Van-e döntés ezzel kapcsolatba?
Szabó Béla polgármester:Milyen pályázatok?
Kukucskáné Laboncz Márta: Tanítói pályázat, takarítónői pályázat. Született-e ezekkel
kapcsolatosan döntés. Még azt szeretném megkérdezni, hogy az óvodába is én, mint képviselő
tudhatom-e, hogy kik jönnek dolgozni. Mert mindent a faluból hallok meg.
Szabó Béla polgármester: Miért nem kérdezed meg itt? Minden képviselőnek joga van
bármikor bejönni a polgármesterhez. Soron kívül nem kell be sem jelentkezni.
Kukucskáné Laboncz Márta: Sajnos elég rosszindulatú dolog történik velem, és ennek elejét
fogom majd venni.
Szabó Béla polgármester: Az összefüggést nem értettem, de mindegy. Mint mondtam, hogy
ez a gondod, hogy információ hiányban szenvedsz, akkor bármikor bejöhetsz, bárkinek
szívesen válaszolok a kérdésére.
Kukucskáné Laboncz Márta: Információ hiányban szenvedek az óvodában. Az óvodával
kapcsolatban is. Pedig úgy gondolom, hogy akár képviselőként van közöm az óvodához, mert
nem szeretnék bele szólni semmibe. Sajnos azt kell mondanom, akár ki megállít bármivel
kapcsolatban, én ezt nem tudom. Ezt a faluból hallom.
Szabó Béla polgármester: Akkor magadat is okolhatod, ha vennéd a fáradságot és felvennéd a
telefont akár, keresnél én szívesen elmondtam volna neked folyamatába a dolgokat. Akár egykét hónapra visszamenőleg. És akkor tudtad volna, és most is elmondom. Semmilyen
információ nincs eltitkolva egyébként. Minden nyilvánosan történt.
Kukucskáné Laboncz Márta: Nincs nekem ezzel semmi gondom.
Kajus László: Nem a titokról van szó. Én is így járok több esetben, mint Márti. Egy hete volt
testületi ülés, vagy nem tudom. Pont arról volt szó, hogy nem jön csomag Ököritónak.
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Megkérdezik, hogy mikor kapjuk a csomagot. Milyen csomagot? Mikor már rá kérdeznek,
furcsa. Akkor ugyan úgy a fával kapcsolatban. Bonyodalom volt a fakörül. Én már nem is
tudom a részleteket, nem is érdekel. Nem emlékszek, hogy hány m3-t határoztunk meg?
Szabó Béla polgármester: Egy m3-t. Elmondom én ezt, egyébként ha információ hiány van,
akkor egy telefon. Mert, ha nekem valaki azt mondja, hogy ezt,meg ezt hallottam, akkor
felszoktam venni a telefont, és akkor rákérdezek, hogy mi van, igaz, vagy nem igaz. Ahhoz,
hogy ezt azonnal, kezeljük a hülyeséget, meg a vitát kizárjam azonnal reagálni kell. Ez egy.
Kettő. Először is mondanám a Márti kérdésére a választ. Mondtad, hogy meg voltak hirdetve
itt állások. Való igaz, meg voltak hirdetve tanári, konyhai, takaritói. Ezek mind meg voltak
hirdetve.
Kukucskáné Laboncz Márta: Volt itt a hivatalba is.
Szabó Béla polgármester: Igen volt hivatalsegédi is. A karbantartóit pedig visszamondtuk. Az
iskolába volt kiírva két pályázat, ott megürült két hely. Gyöngyi elment, Marika elment
nyugdíjba. Két helyet fel kellett tölteni. Ezek kiírásra kerültek. Hivatalosan fel vettek két
embert. Az egyik a lányom, a másik Szakács Tamás. Ők feleltek meg a feltételeknek. A
konyhára át lett véve Barkóné, mert ő be volt sorolva takarítónőként, és fel lett véve Nagy
Katalin. A hivatalba fel lett véve Pecséri Erzsébet mint hivatalsegéd. Ez is meg lett hirdetve.
Ketten, vagy hárman jelentkeztek, de nem Ököritóiak voltak a többiek, automatikusan el
lettek utasítva. Mindenhol a helyieket részesítik előnyben, ez így természetes. A karbantartói
és a portási állást el kellett utasítani, mert az új közoktatási törvény szerint 16 pedagógus lehet
az iskolába és ahhoz három technikai személyzet. Ez a három technikai személyzet, pedig a
három takarítónő. Január 01-től az iskola 19 fővel működik. Igazgató helyettes nincs, nem
engedélyezik, és nem is lesz.
Kukucskáné Laboncz Márta: És az óvodához?
Szabó Béla polgármester: Az óvodához pedig nyolc óvónőt engedélyeznek a négy csoportba,
és négy dajkát. Majd szeptembertől fognak engedélyezni egy, vagy két dajkát. Jelenleg
szerződéssel van két fő óvónő, Harkai Lajosné, és Szilágyiné Kovács Krisztina. Ők
szerződéssel vannak augusztus 31-ig. Visszajött Kücsönné Pongó Ildikó, meg Kissné Tóth
Edit. Januártól ők is szerződéssel vannak, és majd kiírjuk a pályázatot 4 óvónői állásra. Meg
kell hirdetni Gyöngyiére is, meg a Krisztiére is. Azt tudni kell, hogy Gyöngyinek nincsen még
meg a diplomája. Ha meg lesz a diplomája a nyelvvizsga után, megígértem neki, hogy itt
biztos helye van.
Kukucskáné Laboncz Márta: Mint dajka?
Szabó Béla polgármester: Dajka az 4 fő.
Kukucskáné Laboncz Márta: Ki az a négy?
Szabó Béla polgármester: Még nem tudjuk, de folyamatba van. Az információt még nem
adhatom meg. Ha eldől, akkor adhatom meg, mert annak feltételei vannak. El kell végezni
egy iskolát vállalja, vagy nem vállalja.
Kukucskáné Laboncz Márta: Még azt is szeretném kérdezni, hogy ki jön vissza dolgozni az
óvodába.
Szabó Béla polgármester: Még nem tudom. Három embert most megneveztünk, megnézem,
hogy a Munkaügyi Központ jóváhagyta-e.
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Kukucskáné Laboncz Márta: Mert én ott vagyok az óvodába és látok dolgokat. Úgy
gondolom, hogy javaslatot tehetnék én is, ha van három személyünk.
Szabó Béla polgármester: Már lekéstél róla, mert be lett adva a Munkaügyi Központnak. Volt
rá fél óránk hogy mondjunk 15 nevet.
Kukucskáné Laboncz Márta:Úgy gondolom, hogy az ilyen dolgokra fel kell készülni.
Szabó Béla polgármester: Ezt majd mond el a Munkaügyi Központnak, Márti.
Kukucskáné Laboncz Márta: Nem arra Béla. Hanem egy intézményben kiket alkalmazunk, és
kikkel vagyunk megelégedve. Lehet rálátásom és képviselőként is juthatok bizonyos
információkhoz.
Szabó Béla polgármester: Meg is kaptad. Az intézményvezetővel megtárgyaltuk, hogy ki
legyen az, nem a saját döntésem volt.
Kukucskáné Laboncz Márta: A karácsonyi ünnepség is. Itt volt egy képviselő-testületi gyűlés,
amin én itt voltam. Arról volt szó, hogy nem lesz Karácsony. Akkor azt szeretném tudni, hogy
kinek lesz akkor ez a karácsonyi ünnepség most.
Tarcali Gyuláné: Én kérdeztem, hogy lesz-e Karácsonyi ünnepség, azt mondtad, hogy nem.
Idén nem lesz.
Kukucskáné Laboncz Márta: Kinek lesz ez akkor? Mert ha megint azt merem mondani, hogy
a falu lakosságának, akkor megint én leszek a rossz? Kinek lesz akkor holnap a Karácsonyi
ünnepség három órakor?
Szabó Béla polgármester: Az iskolába lesz, és a településnek.
Kukucskáné Laboncz Márta: Én ezt nem tudom képviselőként.
Tarcali Gyuláné: Én tudomásul vettem, hogy nem lesz.
Szabó Béla polgármester: Akkor elnézést, lehet hibáztunk.
Tarcali Gyuláné:Ki van plakátolva, hogy lesz Karácsonyi ünnepség?
Szabó Béla polgármester: Szerintem nincs. Nem tudom.
Tarcali Gyuláné: Nekem is mondták, hogy lesz Karácsonyi ünnepség. Kérdezték, hogy a
Nyugdíjasokat hívják? Mondom, hogy nem.
Szabó Béla polgármester: Az az igazság, hogy ennek a szervezésével én Danit bíztam meg.
Nem akarom ráhárítani a felelősséget, akkor ezt magamra vállalom.
Tarcali Gyuláné:Ha Danit bíztad meg, akkor legalább a képviselőket, vagy a volt
nyugdíjasokat meghívhatná.
Szabó Béla polgármester: Itt lehet hibáztam, ezt magamra vállalom. Én úgy gondoltam, hogy
Danival megbeszéltem, és ezzel így rendbe van. Megszervezik, és meg is szervezték az
ünnepséget, az iskolai terem feldíszítését. Volt szó közben, hogy nyilvánosan csináljuk meg
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itt a főtéren, de mivel hideg van, meg olyan műsort szerveztek az iskolába, ami nem biztos,
hogy itt előadható. Mindenképpen az iskola tornatermében, vagy az aulájában lesz. Én sem
tudom pontosan, hogy hol lesz.
Kukucskáné Laboncz Márta: Nincs még késő tájékoztatni a lakosságot.
Szabó Béla polgármester: Ne tájékoztass te senkit. Aki jön, az jön, aki meg nem jön az nem
jön.
Kukucskáné Laboncz Márta: Vegyétek tudomásul, hogy igen is elmondom, ami itt elhangzik.
Igen is sok emberrel szoktam beszélgetni, akkor azt mond meg, hogy mit mondjunk, mibe
egyeztünk itt meg, és akkor én azt fogom elmondani, semmi mást.
Szabó Béla polgármester: Márti nyugodtan mond azt, hogy én azt mondtam, hogy csak iskolai
ünnepség lesz. Hibáztam. Nem mondtam el időbe, hogy település szintű lesz a Karácsonyi
ünnepség. Ezt mond el.
Kukucskáné Laboncz Márta: Ezt fogom elmondani. Csak még mindig nincs késő, mert
nagyon sok gyerek készül.
Szabó Béla polgármester: Hála istennek. A szüleiket biztosan hívják a gyerekek.
Kukucskáné Laboncz Márta: Akkor jöhet mindenki.
Szabó Béla polgármester: Jöhet mindenki.
Kukucskáné Laboncz Márta: Jöhet mindenki, de nem falusi rendezvény? Jó.
Szerinted. Én amibe megállapodok, meg amit én mondok azt felvállalom.
Szabó Béla polgármester: Azt én tudom. Jó, ezt fejezzük be.
Kukucskáné Laboncz Márta: Én egy egyenes ember vagyok.
Mezőssy Gyöngyi: Hadd kérdezzem már meg, mert mondtad Béci a falugyűlésen, hogy a
szennyvízpályázat nyert. Akkor ezzel mi a helyzet?
Szabó Béla polgármester: A szennyvízpályázat befogadásra került, és tartalék listán van. Ami
azt jelenti, hogy olyan 60-80 MFt hiányzik a 380 MFt-hoz, ha hozzárakják, akkor indulhat el.
Itt van róla a határozat, hogy tartalék listára helyezték. Nem elutasították forráshiány miatt,
hanem tartalék listára helyzeték.
Kajus László: A közmunkával kapcsolatosan. Ki mondja meg az embereknek, hogy mit kell
csinálni. Megmondom azt is, hogy miért. Az emberek a Cégánydányi területet takarítgatják.
Szabó Béla polgármester: Tudom, hogy külterület. Ezt önszorgalmúlag, azt mondta, hogy azt
kitakarítanák, engedélyezem-e. Mondtam, hogy takarítsátok. Egy nap lementek oda. Nem
tudom mi volt ott, de valami szemetet akartak eltakarítani.
Kajus László: Galyat vágtak kifele. A másik dolog meg. Mi jön vissza a faluból. Hogy Vári
Gyurinak takarítják ki a földjét.
Szabó Béla polgármester: Az nem igaz, az nem a Vári Gyurié ott? Az a régi komp lejátó Én
azt sem tudtam, hogy ott szemét van, vagy mi van. Ezt Erdődi Gyuri vetette fel, hogy
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eltakaríthatják-e a szemetet? Mondtam, hogy igen. Ő felel egyébként azért a csapatért,
akiknek most december 31-én lejár a munkaszerződése, mint közmunkásnak. Ő irányítja azt a
20 embert. Úgy volt, hogy január 01-től indul a mezőgazdasági közmunka. Tegnap jött egy email a Munkaügyi Központtól, hogy március 01-el indulnak a közmunkák. Ez a típusú
mezőgazdasági és a belvíz elvezetési közmunka. A másik közmunkára tegnap kaptunk 15 főre
lehetőséget reggel, hogy 11.00 óráig írjam alá a hatósági szerződést. De ez csak két hónap
közmunka. Január 01-től február 28-ig. Ez 15 fő. Ebből három fő fog menni a szociális
szektorba, 12 fő pedig egyéb közmunka./hó eltakarítás stb./Egy ember iskola, egy ember az
óvoda, egy ember meg a konyhára megy.
Tarcali Gyuláné: Mondtad a közmeghallgatáson, hogy nem hívnak az egyesületek. Hogy az
este meg hívtak-e? A polgárőrség alakuló ülése volt. Az este megalakult. Veres Zsigmond
lemondott. Harkai Lajos lett a vezetője.
Szabó Béla polgármester: Engem? Engem nem hívtak, nincs rám szükség. Várják a
támogatást. Biztos így van rendjén. A támogatásomra szükség van, rám nincs.

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

/: Szabó Béla :/
polgármester

Mezőssy Gyöngyi

/: Soltész Ferenc Dávid :/
körjegyző

Kukucskáné Laboncz Márta

Jegyzőkönyv-hitelesítők
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