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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.
december 11-én tartott nyilvános ülésén, közmeghallgatásán.
Az ülés helye: Ököritófülpös Házasságkötő terem
Jelen vannak :
Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint alpolgármester
Kiss László képviselő
Tarcali Gyuláné képviselő
Mezőssy Gyöngyi képviselő
Kukucskáné Laboncz Márta képviselő
Soltész Ferenc Dávid körjegyző
Ördög Pálné jkv. vezető
Lakosság részéről: 19 fő
Szabó Béla polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból 6 fő az ülésen megjelent.
Köszönti a lakosság részéről megjelent 19 fő állampolgárt.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg.
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pont
megtárgyalását elfogadta.
1./ Napirendi pont
Közmeghallgatás
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit a 2012. évi közmeghallgatásunkon.
A 2012. évi beszámolóval szeretném kezdeni. Több szempont szerint fogok menni. A
költségvetés, az önkormányzati munka, az oktatás, a Startmunka program a közmunka és a
pályázatok. Az idei évet és a jövő évet próbáltam párhuzamosan vinni. Tehát az idei évben
elvégzett munkát, illetve a jövő évi kilátásokat próbálom elmondani.
Kezdeném a költségvetéssel. A 2012. évi költségvetés egy igen nehéz volt, nehéz évet
zártunk. 418 MFt volt az idei előirányzat. 37,5MFt-ot terveztünk hiányként. Felvetődik a
299

költségvetés tervezésénél mindig, hogy a hiányt miből fogjuk teljesíteni. Ezt a hiányt idén az
ÖNHIKI-ből pótoljuk.
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatoknak van lehetőségük, hogy
pályázzanak az államhoz plusz forrásokra, hogy a keletkezett hiányt ebből egyenlítsék ki.
Ebbe az idén nem tudtunk eredményt elérni, bár pályáztunk, de kifizetés nem történt eddig.
Úgy néz ki, hogy lesz lehetőség más irányba, ez változni fog. A novemberi parlamenti döntés
alapján a Kormány el fogja törölni az önkormányzatok adósságát. Ez Ököritófülpös esetében
34,5-35 MFt-ot jelent. Ami majdnem a 37,5 MFt hiányt amit terveztünk, ezáltal ki tudjuk
váltani. Ehhez még jön 2-2,5 Mft amit még valamiből pótolnunk kell. Amint mondtam a
2012. évi költségvetés egy jól tervezett igen feszes költségvetés volt. Talán 2-3 MFt hiányzik
a végéből, amit nem igazán látunk. Ennek több oka van. Egyik oka az, hogy a Goodwill-től
átjött mint egy 1,1 MFt-os számla három évvel ez előttről. A sikerdíját ugyan is nem fizették
ki három évvel ezelőtt, bár a pályázat befejeződött. Ennek nem tudjuk az okát. Plusz a
Táncháznak az önkormányzat nyújtott kezességvállalást. Itt is 1,2 MFt-al benne maradtunk a
kezességvállalásba. Elszámolási hiba, vagy mi miatt, a Táncegyesület Vezetője a mai napig
nem nyújtotta be az önkormányzat által kért pályázati kifizetési kérelem másolatát. Ezt várjuk
a mai napig tőle. Ennyit szerettem volna mondani, az ez évi költségvetéséről. Ami a 2013 évet
illeti. A parlament előtt van a költségvetés. Én bízok benne, hogy meg fogjuk találni a
számításunkat.
Folytatnám az oktatással. Az iskolával, óvodával jó a kapcsolatunk. Részt vesznek minden
kulturális rendezvényünkön. Műsort adnak ha kell. A jövőt illetően az iskola le fog válni az
önkormányzatról. Ezt az új oktatási törvény írja elő. Ez azt jelenti, hogy a fenntartói és
munkáltatói jogok szempontjából át fog menni a Járási Kormányhivatalhoz. Egy teher leesik
az önkormányzat válláról. Iskoláról elmondható, hogy jó a technikai felszereltsége. Az oktatás
színvonala is jó. Az óvodánál egy picit rosszabb a helyzet. Ott az épület nem az igazi, bár az
iskola is felújításra szorul. Az óvodából egy csoportot át vittünk az iskolához, mert 83 főre
emelkedett a gyereklétszám, és ott nem fért el 4 csoport. Kialakítottunk egy úgymond kis
óvodát, a Bulyáki Jenő féle szolgálati házba. Ott működik egy 4-ik csoport. Ezzel jelenleg
megoldottnak tűnik az óvodások elhelyezése, de hosszú távon a megoldás egy új óvoda, vagy
az iskolába beintegrált óvoda lenne. Keressük a lehetőségét mindegyiknek. Tavaly
pályáztunk, de nem sikerült. Az idén újra fogunk. 2013-ban mi várható az oktatásban. Mint
mondtam az iskola átkerül a Kormányhivatalhoz. A fejlesztésekre továbbra is az
önkormányzatnak kell pályázni, mint tulajdonosnak.
A hivatalról mondanék néhány szót. A hivatal működésébe változások történtek. Tavaly
december 31-el megszűnt Hopka Ildikó körjegyzőnek a munkaviszonya közös
megegyezéssel. Február 28-ig Dr. Tóth Gábort bíztuk meg a körjegyzői feladatok ellátásával.
Utána Szécsi Csaba látta el ezt a munkakört szeptember 01-ig. Szeptember 01-től van a
hivatalnak új kinevezett körjegyzője, Soltész Ferenc Dávid úr személyében. A hivatalnak
nemcsak új jegyzője van, hanem a hivatal is megújult. A nyílászárókat megújítottuk, a fűtést
is korszerűsítettük, és leszigeteltük az egész épületet. Ez 6,1 MFt-os beruházás volt. A hivatal
személyi állományát illetően, is változások lesznek. Ami tudható, az az, hogy Kormányhivatal
1 főt kötelező jelleggel kért tőlünk, számítógéppel, bútorzattal együtt. Az 1 fő Gutiné Nagy
Ildikó lesz. A jövőt illetően a létszám az pontosan még nem tudható. A jegyző úr legutolsó
információ szerint 6 főt tudott mondani, de ez még változhat, mert a héten fog dönteni a
parlament ebben az ügyben. Ezek előzetes információk alapján kiszámított számok. A
hivataltól azért vesznek el létszámot, mert át vittek egy néhány feladatot a
kormányhivatalhoz, és ez ott is fog maradni, úgy néz ki. Ilyen pl. /szabálysértés, ápolási díj
stb./ Ennyit szeretnék elmondani a hivatalt illetően. A szociális tűzifa pályázaton nyertünk
több mint 3 MfT-ot. Ez egy 80 %-ban támogatott pályázat volt. Pontosan mondom, 2.000.Ftal kell minden m3 fához hozzájárulni az önkormányzatnak, és 12.000.-Ft állami támogatást
kaptunk m3-enként. 246 m3 fára adtunk be pályázatot. Ez azt jelenti, hogy nekünk minden m3
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fához hozzá kell tenni 2.000.-Ft-ot + az ÁFÁ-t, és a fuvart. Ez durván 15.000.-Ft-ba van
m3-enként. Megkezdtük a leszállítását. Nagyon nehéz fához jutni. Nem igazán van kitermelés
már az idén. Úgy néz ki, hogy a felét, vagy a harmadát le tudjuk az idén igényelni, és
remélem, hogy karácsonyig valamilyen szinten kiosztásra is kerül. A csütörtöki testületi
döntés után kikerültek a nyilatkozatok. Ez igen kellemetlen helyzetbe hozott minket, mert
hétfőn reggel a folyosón nem lehetett megmozdulni, annyian álltak. Hétfőre volt tervezve a
nyilatkozatoknak a fénymásolása, kiosztása, illetve az egész faosztásnak a leszabályozása. Ezt
majd tisztázzuk. Most nem akarok felelősségre vonást, majd ezt megbeszéljük. Még a fához
szeretném hozzátenni, hogy 1-1 kérelemre 1 M3 fát fogunk tudni kiosztani az előzetes
becslések alapján, mert igen nagy az igény. A fakiosztás januárban lesz befejezve. Már
mondtam, hogy nem fognak az idén több fát kitermelni. Januárban lesz újra a fakitermelés, és
akkor fogjuk tudni a többit beszerezni.
Ennyit szerettem volna a hivatallal kapcsolatosan elmondani.
Közmunka: Ez több embert érint. Ami 2012-re elmondható. Két közmunka programban
voltunk benne a START munkaprogram keretén belül. Az egyik a belvízelvezető rendszer
kiépítése, a másik pedig a mezőgazdasági projekt. Kezdeném a mezőgazdaságival. Ennek
keretében zöldséget termesztettünk, 20 fővel. Az óvoda udvarán felépítettünk 10 fólia sátrat,
és ebben próbáltunk a konyha részére friss zöldséget termelni. Ezt tovább szeretnénk folytatni
a jövő évben is. Már meg is nyertük ehhez a pályázatot. A fólia mellett volt szabadföldi
zöldségtermesztés is. Az is jól sikerült. Volt amiből egy picit többet sikerült termelni, mint
amit a konyha felhasznált, azt értékesítettük az óvoda előtti kis bodegában. Szerintem elég
sikeres volt. Én úgy láttam, hogy a lakosságnak is elnyerte a tetszését. Ez valamilyen
formában jövőre is folytatódni fog, de elsődleges célunk a konyha friss zöldséggel való
ellátása.
Belvízelvezetés: Belvízelvezetéssel kapcsolatosan el kell mondjam, hogy elkezdődött még
2011 őszén a Béke utcai árok építésével. Azt befejeztük tavasszal, és folytattuk a József
Attila, és a Dózsa György utcákkal. Ezáltal több, mint 1 km-en betonozott vízelvezető
rendszert építettünk ki, ami nagyban elősegíti a belvizes időszakoknak a kivédését. Én úgy
gondolom, hogy jó minőségben elvégezték a dolgozók ezeket az árok építési munkálatokat.
Ezt folytatni fogjuk a jövőben, hiszen nyertünk 25 főt a közmunka programban
vízelvezetésre.
Pályázatok: Több pályázat volt az idén is és tavaly is benyújtva. Ebből a szennyvízpályázat a
legjelentősebb 380 MFt, amit jóváhagyták, nyert. Most jelenleg pénzhiány miatt várakozó
listán van. Reméljük ez hamarosan bekerül a rendszerbe, és kivitelezhető lesz. Nyertünk még,
mint mondtam az önkormányzat épületének a felújítására 6,1 MFt. Ennek a beruházásnak a
kivitelezése megtörtént. Jó minőségben átadásra került. Van egy közbiztonsági beruházásunk
folyamatba. Az Ifjúsági ház szinte teljes rekonstrukciója, víz, fűtés rekonstrukció, és
nyílászáró csere. Valamint egy közbiztonsági térfigyelő kamera rendszernek a kiépítése, ami 7
vagy 8 kamerát tesz lehetővé üzemeltetni a településen. Ezáltal a közbiztonság javulni fog.
Startmunka program keretén belül nyertünk még 50 MFt-ot a jövő évi startmunkára. Ennek
nagy részét munkabérre kaptuk, ez kb. 40-42 MFt. 7-8 MFt-ból kis értékű eszközt fogunk
vásárolni. 50 embert tudunk majd foglalkoztatni startmunka program keretében. Mint
mondtam 25 fő megy a belvíz elvezetési rendszert építeni, a másik 25 fő megoszlik. Ebből 9
fő a halastó halasításával, horgásztó alakításával fog foglalkozni, és 14 fő fog a fóliában
maradni. A maradék 2 fő az pedig projekt menedzser, és adminisztratív személy lesz. Ennyit
szerettem volna elmondani az elnyert pályázatokról. A folyamatban lévő pályázatokról
szeretnék még mondani egy néhány szót. Mint mondtam az iskola felújítására szeretnénk
pályázni. Ez azt jelenti, hogy az iskolának a teljes energetikai felújítását szeretnénk
megvalósítani. Nyílászáró csere, tetőszerkezet csere, és fűtés rekonstrukció. Ezt úgy
szeretnénk, hogy alternatív energia felhasználásával történjen a fűtés. Az orvosi rendelőnél
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pályáztunk eszközcserére. Ez azt jelenti, hogy a fogorvosi rendelő a fogorvosi székétől a
háziorvos eszközeinek a lecserélésén keresztül, egészen a védőnői szolgálat eszközeinek a
lecseréléséig mindenre pályáztunk. Jó eséllyel fogunk indulni. Ez nem az orvosi rendelő teljes
felújítására vonatkozik, csak az eszközcserére, és egy padló burkolat cserére, mert az még
nem volt kicserélve benne. Ha ez is megtörténne, akkor egy 100 %-ban felújított korszerű
orvosi rendelőnk lesz. Van még egy nagy beruházási elképzelés, amelyre az önkormányzati
testület már áldását adta. Ez arról szól, hogy több szociális intézmény jönne megyei
fenntartásban a településre. Ehhez helyet kellene nekünk biztosítani. Reméljük, hogy ez is a
következő évben, vagy években megvalósul. Ez milliárdos beruházás lenne. Bízunk benne,
hogy elnyeri a településünk, és meg is tudjuk valósítani.
Szeretnék szólni néhány szót az Idősek Klubjáról. Velük is jó a kapcsolatunk. Részt vesznek
minden rendezvényen, amelyikre meghívjuk őket. Bízok benne, hogy a jövőben is tudjuk
működtetni a nyugdíjas klubot. Ezt még nem tudjuk, hogy a Nagyecsedi gesztorság alatt, vagy
Ököritófülpös önálló működtetésével. Ez is el fog dőlni a jövő héten.
Szólnék még a civil szervezetekről. , a horgászegyesület, a polgárőrség, és a táncegyesületről.
Ami még működő képes. Kezdeném a Horgászegyesülettel. A Horgászegyesület most építi a
horgásztanyáját. Vannak olyan hangok, hogy a Horgászegyesülettel nem jó a kapcsolat, meg a
horgászegyesületet nem támogatja az önkormányzat. Ezek nem igaz dolgok, mert úgy
gondolom, hogy ennek a horgásztanyának a kivitelezésében is részt veszünk, szaktanácsoltuk,
mert ha nem így történt volna, akkor a mai napig nem lenne belőle semmi. Elvesztették volna
ezt a beruházást. Az, hogy anyagi támogatást nem tudtunk nyújtani, az nem az akaraton
múlik, hanem az önkormányzat lehetőségein. Ugyan így van a polgárőr egyesület. Nekik
300.000.-Ft-ot szavaztunk meg, de 110.000 vagy 150.000.-Ft körüli összeget tudtunk nekik
eddig odaadni. Nem is fogunk többet tudni adni. A Táncház az egy különálló eset. Ott
300.000.-ft volt megállapítva, de azt zároltuk, mert a Táncház felújításánál az elszámolással
problémák voltak. Ezt itt részletezni nem akarom. Az egyesületekkel nekem csak annyi a
problémám, hogy több, mint 2 éve vagyok polgármester, de még egyetlen egy meghívót sem
kaptam egyetlen egyesületi ülésre sem. Nem tudom, hogy ennek mi az oka. Ezzel be is
fejezném a közmeghallgatást. Megkérem a jelenlévőket, tegyék fel kérdésüket.
Hozzászólások:
Gál Sándor: Én szeretnék hozzászólni. Először is szeretettel köszöntök mindenkit. Két évvel
ezelőtt volt itt tartva egy FIDESZ kampányülés, sárga lapok vártak, és ebbe sok ígéret volt.
Úgy hiszem, mint egy csapat úgy lett bemutatva, és elérkeztünk a félidőhöz. Egy pár ígéretet
én el szeretném mondani. Legelőször, a Kossuth utca nevében szeretnék én szólni, mert úgy
hiszem, hogy Polgármester Úr tudja, hogy be lett adva a villany végett a kérvény. Én akkor
tájban beszéltem 2-3 képviselővel, azt mondták, hogy ők nem tudnak erről a beadványról.
Igaz polgármester úr egy beszélgetésünk folytán megmutatta nekem az E-on-hoz amit írt,
hogy mi rá a reakciója. De én most a képviselő-testülettől, és öntől is kérem az utca nevében,
hogy járjon már utána, hogy mi az akadálya annak, hogy ha van egy szél, akkor elmegy az
áram. Én már restellem Katitól, hogy minden héten menjek szólni, jelenteni, hogy baj van. Én
akkor megfogalmaztam szépen, hogy csak egy távtartó kellene pont én előttem. Danika
Lajcsival megnéztük, mikor szél van, a vezeték összecsap, és el is ment az áram. Úgy hiszem,
megígérte polgármester úr, hogy rendbe teszi. Igény van rá, ezt vizsgáltassák meg. Nagy
József előtt tettek egy távtartót annak idején 10 éve, én elém ha tennének egy kitámasztót
szerintem meg lenne oldva. Igaz szakembert igényelne. Az utca nevében kérjük, hogy ezután
járjanak utána.
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A 2010-es önkormányzati választáskor volt 8 fő polgármester, 38 képviselőjelölt. Nem
tudom, hogy hányan vannak jelen. Úgy gondolom, hogy nem csak akkor kell az emberekhez
beszélni, hanem ilyenkor is. És igen számon kell kérni az ígéreteket. Pl. munkahelyek
létrehozása, közmunka program igazságossá tétele. Egy évvel ezelőtt is megalázónak
tartottam, hogy 4 órában dolgoztak az emberek. Most pedig 47.000.-Ft-ért dolgoznak 8
órában. Magyarul éhbérért, bár aki hozzájut ehhez a munkához is. Őszintén kérem a
polgármester urat, ez így igazságos?
A második nagy ígéret, élhetőbbé tesszük Ököritófülpöst. Én személy szerint semmi jelét nem
látom annak, hogy élhetőbb lett Ököritófülpös. Sőt én nagyon sok emberrel beszéltem, és
bizony ők is azt mondják, hogy egyre nehezebb a megélhetésük. Igaz, hogy Szécsi Bálint
alpolgármester úrral beszéltem egy alkalomkor, hogy élhetőbb lett Ököritófülpös. Ha
visszaemlékszel, te azt mondtad nekem erre, hogy azért élhetőbb Ököritófülpös, mert az utcán
meg lehet tartani a nemzeti ünnepünket. Hát én most itt megkérdezem tőled, hogy komolyan
gondoltad te ezt. Mert szerintem attól élhetőbb a falú, ha látjuk, hogy fejlődik, az emberek be
tudják fizetni a számlájukat, van munkahelyük. Nem tudom, hogy ezt viccből mondtad, vagy
nem tudom, mert ez a válasz ez felháborító. A labdarúgás, mint tömegsport megszervezése.
Ez is ígéret volt. Őszintén kérdezem, lesz e labdarúgás Ököritófülpösön? Itt már a
polgármester úr beszámolójába említette, hogy megépül a szennyvízhálózatunk. Én nagyon
örülnék, mert ez volt ide írva kérdésnek, hogy megépül-e Ököritüfülpösön a
szennyvízhálózat. Én bizony nagyon örülnék annak, ha megépülne. A másik pedig, hogy
megépül-e az 50 férőhelyes fogyatékossággal élők bentlakások intézménye? Gondolom itt
erről volt szó, mikor polgármester úr említette, s ezt is a falú meg én is alig várom, hogy
megépüljön. Továbbá. Letelepedés, életkezdési támogatás formái. Ez is nagy ígéret volt.
Őszintén. Tárgyalták már ezt az ígéretüket, vagy ez is csak ígéret marad? Mert bizony ez is
igen nagy segítség lenne a fiatalok számára. Hosszú távú elképzelés között szerepelne, az
idősek otthonának létrehozása, kulturális művelődési központ építése, mellékutak burkolása,
tűzvész emlékmű felújítása. Meg szeretném kérdezni Önöket, hogy mikorra tervezték ezeket
az ígéreteket. Őszintén kérdezem a polgármester úr csapatát. Betartotta az ígéretüket. Az én
válaszom, az, hogy nem. A kerékpárútról is mindig elmondtam a véleményemet. Amióta csak
elkészült, most is arra kérném az illetékeseket, hogy jobban figyeljenek oda, hogy a
kerékpárút ne legyen virágosláda. Egyszerűbben, hogy ne foglalja el a mellette beültetett
virág a felét. Ezáltal igen is baleset veszélyes ezen a bizonyos szakaszokon a közlekedni.. És
végezetül, de nem utolsó sorban a közmunkásokról is szólni szeretnék egy pár gondolatot.
Mert nem igaz az, hogy a közmunkás nem dolgozik. Én bizony sok olyan közmunkást láttam,
segédmunkásként rakta az árkokat a betonelemekből és fugázta, és így tovább. Igaz, volt
olyan is, aki locsolt. Ki volt húzva az a virág két- három hete, és nem volt hajlandó
visszaültetni. Kovács Imit kerestem meg szóltam neki, hogy Imikém nézd már meg, gyere
megmutatom, hát nincs rá ember, aki visszaültesse. Nem mondom a nevét, ő biztosan tudja.
Tisztességgel odajött visszaültettette. Nem magamért szólok, meg teszem, hanem
Ököritófülpösért. Mindenkinek megköszönöm, hogy meghallgattak, és úgy hiszem, hogy
ezzel senkit nem bántottam meg. Ha véletlenül megbántottam, akkor bocsánatot kérek. De
úgy hiszem, hogy ezzel a felszólalásommal senkit nem bántottam meg.
Szabó Béla polgármester:Van-e még aki hozzáakar szólni? Ha nem akkor én megválaszolnám
a hozzám feltett kérdéseket, és majd Bálint is megválaszolja a hozzá intézett kérdést.
Első számú kérdésed az volt, hogy a villany vezetéket összeütögette a szél és mindig ki megy
a biztosíték.
Erre azt válaszolom, hogy az önkormányzat részéről megtörtént minden intézkedés. Mi
megkerestük az E-ont, csatoltuk hozzá az aláírásaitokat is. Mi ettől többet nem tehetünk, mi
nem vagyunk hatóság. Mi is csak kérhetünk, vagy jelezhetjük a lakossági igényt. Ezt mi
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megtettük, még akkor, amikor kérdőre vontál, hogy miért nem intézkedünk. Nekünk
intézkedési jogunk nincs, csak továbbítási jogunk. Egyet tehetünk, hogy újra megkeressük
őket. Azt hittem, hogy ez a probléma már rég megoldódott.
A másik, hogy igazságos közmunkát ígértünk, és meglehet élni ebből a pénzből?
A hír igaz, igazságos közmunkát ígértünk. Szerintem ahhoz képest, hogy mennyi a
lehetőségünk, igazságosan osszuk el. Az, hogy 2010-be lehetővé tette a közmunka rendszer,
hogy rotációba foglalkoztassuk a közmunkásokat, 2-3 havonta cseréljük, ez viszonylag egy
igazságos rendszert tett lehetővé. 2012. évben azonban a közmunka rendszert a startmunka
program miatt úgy választották meg, hogy aki a startmunka programba részt vesz, az nem
szállhat ki abban az évben, vagy abba az időszakba. A mezőgazdasági program március 01től, vagy március 15-től, december 31-ig, a belvízelvezetés április 01-től október 31-ig tartott.
Ebbe az időszakba csak akkor lehetett cserélni, ha valaki felmondott, vagy itt hagyta a
közmunkát. Ahelyett lehetett felvenni embert. Ezen a 45 főn kívül 15 főt engedélyezett a
munkaügyi központ. Ezek konyhán, az iskolában dolgoztak. Pedagógiai asszisztensként, az
óvodába dajkaként., valamilyen egyéb óvodai kisegítő munkán voltak. Több lehetőségünk
nem is volt.
Labdarugás lesz-e? Megkerestek a Megyei Labdarugó Szövetségtől. Olyan kevés a pénz,
hogy nem tudjuk elindítani. Valamennyi kedvezményt adnának. Ígérték, hogy elengedik a
bírói díjakat, meg egyebeket. Ezzel még nem tudunk kiállítani egy csapatot, meg nem tudunk
nevezni. Sajnos egy csapat fenntartásához manapság már szponzorok kellenek. Ilyen kis
önkormányzat, mint Ököritófülpös, nem tud egy csapatot fenntartani. Kiszámoltam, 3-4 MFt
egy csapat éves fenntartása. Vagy pedig kell hozzá 11 ember, aki önmagát megfinanszírozza,
akkor ennek semmi akadálya.
Megépül-e a szennyvíz? Mint mondtam, igen. Teljes mértékben meg vannak az engedélyek.
A pályázat elfogadásra került. Ha meg van hozzá a 70-80 MFt ami még hiányzik, akkor
azonnal indulni fog. Én bízom benne, hogy év végéig ez is megoldódik.
A kerékpárút: A kerékpárút hibákat kijavítottuk, amit lehetett. Az, hogy a lakosság a
kerékpárút mellé virágot ültet, ennek van egy esztétikai része. Én szerintem ez nem olyan
veszélyes dolog, balesetet nem okoz.
A közmunkásokat lenézzük: Szerintem nem nézzük le. Nagyon sok hasznos munkát végeznek
a településen. Nagyon sok munkát elvégeznek, amit egyéb forrásból nem tudnánk megoldani.
Gál Sándor: A letelepedésire nem kaptam választ?
Szabó Béla polgármester: Meg mondom őszintén ehhez is pénz kellene, a pénz hiány miatt az
még várat magára. Ha lesz pénz keret, akkor ígérjük, hogy valamennyit fogunk elkülöníteni
erre a célra. Megkérem Szécsi Bálintot, hogy a kérdéseidre válaszoljon.
Szécsi Bálint: Én is köszöntöm a jelenlévőket,és mivel megszólíttatva lettem vélem, hogy
ilyen konzekvens leszel, a választásokon induló valamennyi képviselőnek felteszed azt, hogy
mikről beszélt, és miről ígérgetett, mit fog csinálni. Mert kezd ilyen fóbiám lenni, hogy
valahogy ilyen FIDESZ-es üldözési mániád van, hogy a mi programunkat kéred állandóan
számon két év után, három év után. Négy év után, ha lejárt a ciklus azt gondolom, korrekt
lesz, ha szemtől szembe meg fogjuk beszélni. Azért nem abba az irányba haladunk, ha végig
olvasod részletesen, természetesen ehhez tisztában kell lenni fogalmakkal, akkor ennek a
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programnak a nagy része már teljesült. Nagyon sok mindent elmondtál, próbálok emlékezni,
és ha kimaradna valami, akkor majd emlékeztess. Ebben a programban hosszú távú
elképzeléseket is leírtunk. A hosszú távú elképzelés nem egy ciklusra vonatkozik. Az én
tudásom szerint ez 5 és 10 évet jelent. A programnak a hátsó részén felsorolt beruházások,
amin oda van leírva, hogy hosszú távú elképzelés, az mind, mikor fog megvalósulni. Nagyon
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy szennyvíz beruházást nem ígértünk, de az élet úgy
hozta, hogy lehetőségünk adódott, és hála Istennek sikerült is ezen a pályázaton sikeresen
szerepelni. Egy olyan pályázaton vagyunk túl, ami forráshiány miatt jelenleg még nem
indulhatott el, ez idő kérdése. Azt gondolom, ha ez elindul a település életében az elmúlt 16
évnek egyik nagy gondját fogja enyhíteni. Én azt vártam volna, hogy ha tényleg a településért
élsz, és itt lélegzel, akár csak én, vagy bárki, akkor azzal kezded, hogy megkérdezed a
polgármester urat, hogy mi az a sok 10 MFt, amelyet folyamatosan ki kell fizetni az elmúlt 2
évben. Milyen döntések születtek korábban. Kik azok a felelősök, vagy cégek, vagy
személyek, akik miatt ez így alakult. Tettünk-e azért, hogy a település pénzét valamilyen
szinten visszaszedjük. Mert ez a fajta tízen valamennyi millió forint, amit folyamatosan ki
kell fizetni három, négy és öt évvel ezelőtti számlák miatt, azt gondolom, hogy a közösből
megy. Az a tízmillió forint nagyon jó lett volna bizonyos pályázatoknál, önrésznek. Nagyon
jó lett volna, ha a településre azt vissza tudtuk volna forgatni. Ha te aggódsz a településért,
akkor innen közelítsd meg a dolgot, és hidd el, arra is elmondtuk volna a választ.
Polgármester úr nem említette, egyik pályázattal kapcsolatban, már ügyészségi vizsgálat van.
A következőt mérlegeljük, mert azt gondoljuk, hogy a település pénzével mindenkinek el kell
számolni. Legyen az magánszemély, legyen az cég. Azt gondolom, hogy itt kellett volna
kezdeni ezt a felszólalást. És még egyszer mondom, akkor leszel konzekvens, ha mindenkitől
fogsz kérdezni, hogy ezt ígérted, és hogy állsz ezzel. Az 50 férőhelyes intézménnyel
kapcsolatban. Ha nem beszélünk arról, hogy mi az elképzelésünk, akkor azt mondják, hogy
nem csinálunk semmit. Ha egy kicsit megosszuk az emberekkel, hogy mit szeretnénk, azt egy
idő után kész tényként kérik rajtunk számon. Beszéltünk arról, hogy szerettünk volna egy
idősek bentlakásos intézményét. Az én Mérk-i intézményemben is vannak Ököritóiak, és
Porcsalmán is vannak. Tudom nagyon jól, hogy szívesebben lennének helyben, még ha
intézményben is. A válságra való tekintettel ettől az évtől kezdve nem lehet bentlakásos
intézményre pályázni, sem szolgáltatást bővíteni. Ezt korábban kellett volna megtenni. Bízunk
benne, ha feloldják ezt a rendelkezést, akkor lesz lehetőség. Amibe mi gondolkodunk, és
amiről polgármester úr is beszélt ez egy-egy milliárdos pályázat négy településsel
megvalósuló Ököritófülpös központtal rendelkező, a Mérk-i intézmény integráltságába
tartozó, és a Megyei Kormányhivatal által beadott pályázat. Ennek az első szakaszán túl
vagyunk. A második szakaszán most megy a szakmai véleményezés, ha ez is sikerül, akkor
január hónapban ez beadásra kerül, és április környékén várható ennek az elbírálása. Azon
kívül, ha ezt nem forintosítva nézzük, legalább öt olyan patinás épület fog megjelenni a
településen, és nagyon óvatosan beszélek erről, mert ne az menjen ki, hogy ez meg fog épülni,
és egy év múlva meg azt kérdezed tőlem, hogy ez hol van. Ez csak egy lehetőség, bent van a
pályázat. Nem 50 férőhelyes, hanem sokkal több, nem is ez a lényeg, hanem legalább öt
patinás épület. És ha jogszabályok addig nem változnak, akkor valamilyen szinten még
munkahelyeket is tudunk teremteni. Mondtad a munkahelyet. Igen, szerettem volna varrodát
ide hozni a választások alkalmával. A következő héten az a cég, amelyikkel én tárgyaltam egy
Budapesti varroda hálózat, csődöt jelentett, és felszámolta önmagát. Innentől kezdve nem
lehetett ebbe az irányba elmenni. Viszont a saját területemen, azt gondolom szociális
szakemberként, mind az alapellátásban, mind a saját intézményemmel legalább 10 embernek
teremtettünk munkát. Ebből 7 a házi gondozásba került, lehet, hogy több. Ezt meg lehetett
volna tenni 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt. Nem került volna semmibe. Ha erről beszélünk,
akkor korrektül beszéljünk, hogy igen 10-12 embernek sikerült biztos egzisztenciát teremteni.
Polgármester Úr említette, hogy az idősek napközi otthona a jövőben nem tudjuk, hogy hol
lesz. Ha nem sikerül bevinni a Nagyecsedi mikro társulásba, akkor nem tudunk újabb
munkahelyet teremteni. Ennek az előkészítése, átvizsgálása történik. Ha be tudjuk integrálni,
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és olyan formában fog működni, mint a házi gondozás, akkor ott is fog teremtődni rész
munkaidős állás 4 vagy 6 órában. Ez már megint munkahelyteremtés. Azt nem tudom
továbbra sem ígérni, és ha elolvasod a programot semmi ilyenre vonatkozó konkrétum
nincsen benne. Tudtuk, hogy ez nem egy egyszerű dolog. Független attól, hogy FIDESZ
színekben indultunk. Azt gondolom, hogy a választási ígéretünkhöz, ha arányait nézzük, igen
is jól állunk. Ha ezek a beruházások megvalósulnak sokkal többet tudunk adni a településnek,
mint amennyit szerettünk volna. Ami nem baj. És megint nem említek olyan pályázatokat,
amelyek jelenleg folyamatban vannak, és polgármester úr sem említette. Azt hiszem azzal
kezdted, hogy élhetőbb. Azt gondolom, hogy itt megint valami fogalom zavar van. Az nem
egy életviteli fogalom. Az élhetőbb az azt jelenti, és amikor mi ezt megfogalmaztuk, az arról
szólt, hogy szemtől-szembe állunk a lakossággal. Mindent őszintén, nyíltan vállalunk és
kiállunk. Azért vannak a testületi ülések anyagai fent. Azért lettek megoldva, hogy a nemzeti
ünnepeink, az egyházi ünnepek, amit tudunk hozzunk ki a településre. Mindenkit vonjunk be
ebbe. Nem azt mondtuk, hogy itt mindenki jólétbe fog élni. Nem volt véletlen, hogy képzést
indítottunk be az iskolába. Második évfolyam indult el. Mert ahhoz, hogy én majd alkalmazni
tudjak valakit abba a szociális intézménybe, szakképzett ember kell. Minden olyan lehetőség
itt van, csak nem mindegy, hogy élünk vele, vagy csak elszaladunk mellette. Én azt
gondolom, hogy nyugodt lelkiismerettel állok itt is, de bárkinek a szeme elé. Semmi olyan
dolgot nem tettünk, ami ellentétes lenne azzal, amit mi ígértünk. Mi mindent megteszünk
azért, hogy a település a lehető legtöbb beruházást elhozza. Az élhetőség azt is jelenti, hogy
ha ezek a beruházások megvalósulnak, vagy megvalósult a Polgármesteri Hivatal, vagy az
Ifjúsági Ház, az, hogy a településnek az arculata megváltozik, az mindahhoz tartozik, azt
jeleníti, hogy élhetőbb, egy kicsit jobban érzem magam. Volt egy ígéretünk a közösség
fejlesztés. Ezzel egy kicsit el vagyunk maradva. Akkor is azt mondtam, hogy ez a
legnehezebb, az emberek gondolkodását megváltoztatni. Ha szoktál ott lenni az ünnepeinken,
falunapon, vagy rendezzünk meg bármit, mennyire kevesen vagyunk. Milyen nehéz
megszólítani az embereket, hogy jöjjenek el, és emlékezzünk együtt, vagy töltsünk el egy fél
órát. Az igazi munka ez lenne, ezt elérni, hogy egy rendezvényen ne 30-an, 50-en
mászkáljunk, hanem legyen ott 150 ember. Mindenki magáénak érezze, legyen az egy
kulturális esemény, vagy legyen egy nemzeti ünnep. Ha valamit kihagytam, akkor mondjad.
Gál Sándor: Én azt kérdeztem tőled, hogy te hogyan gondoltad azt, hogy azért élhetőbb
Ököritófülpös, hogy meg lehet tartani a nemzet ünnepét. Ezt mondtad szemtől szembe. A
másik dolog. Én nem voltam képviselő még, de úgy hiszem minden közmeghallgatáson
felszólaltam. A polgármesterektől számon kértem, a képviselőktől számon kértem minden
ígéretet. Amikor képviselő volt Szabó Béla polgármester úr, akkor is számon kértem, hogy
mit tett az ifjúságért. Ha én képviselő lennék, és ott ülnék köztetek, bármikor a felelősséget
vállalnám, sőt vállalni is kell egy képviselőnek. Hogy szólítsam én meg Ági nénit, vagy
szólítsam meg Kajus Lacit, vagy Gyöngyit. Ezt csak ti tudjátok megoldani. Mondtad, hogy
mindenkit kérdezzek meg. Ez szerinted korrekt, amit most mondtál? Én kérdezzem meg
azokat.
Szécsi Bálint: Sanyi. Úgy ahogy engem számon kértél, vagy a FIDESZ-t, hogy a választási
programunkhoz mennyire vagyunk hűek, és mennyire vagyunk konzekvensek. Ugyan úgy
megkérdezheted. A másik én FIDESZ színekbe lettem képviselő, és nyugodtan vállalhatom,
és hivatkozhatok a FIDESZ-re.
Soltész Ferenc Dávid körjegyző: Én is tisztelettel köszöntök mindenkit. Eddig az
önkormányzatok működése úgy zajlott, halmozz fel minél több hiányt majd az állam kisegít.
Ez megváltozott. Forintra kell idén is és jövőre is tervezni mindent. Hitelt nem lehet felvenni.
Borzasztóan fontosak a saját bevételek. Sajnos nem egy iparosodott, nem egy idegenforgalmi
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központ Ököritófülpös. Minden apró forintra szükségünk van. A lakosság érzékelte is, hogy
egy kicsit próbálom megváltoztatni az adózási morált. Mivel eddig nem tett senki ez irányba
lépéseket az elmúlt évek során. Ezért szeretnék megkérni mindenkit, akinek ingatlan van a
nevén, kommunális adóbevallást benyújtani, akinek tartozása van részletfizetést kérni. Ha
látjuk a szándékot, akkor pozitívan állunk mi is a dologhoz. Sajnos az a probléma, hogy a
szándékot sem látjuk az embereken. Ha őszinték vagyunk a kommunális adó éves összege
3.500.-Ft, ami kevesebb, mint egy átlagos napszám. Akinek még nincs is munkája, eljár
napszámba egy napi napszámmal letudja, és az önkormányzatának is segít, mert nem csak
kérni kell jönni a hivatlba, hanem teljesíteni is kell a kötelességet. Én legalábbis így
gondolom. A másik dolog pedig az, amit felfedeztem az iparűzési adó vonatkozásában.
Szeretném, ha ez terjedne a faluban. Nagyon kevés őstermelő, gazdálkodó nyújtott be
iparűzési adóbevallást. Akinek 600.000.-Ft-ot meghaladja az árbevétele és adóhivatal felé
bevallást kell benyújtani az gyakorlatilag iparűzési adóalannyá válik. Ezt rendezni kellene,
mert amint mondtam borzasztóan szükség van az adóbevételre. Van minden évben 40-50 fő,
cég, akinek a bevétele meghaladja a 600.000.- Ft-ot. Ezzel szemben 10 bevallás van
benyújtva. Igazából szeretném ezeket a dolgokat közös megegyezés szerint rendezni, nem
szeretnék bírságolni. De van egy pár olyan vállalkozó, aki többszöri felszólítás ellenére sem
nyújtotta be a megfelelő bevallásokat. Kénytelen leszek a bírságolás eszközével élni. Igazából
az őstermelők azért vannak nagyon kelletlen helyzetbe ebből a szempontból, mert nekik
vannak támogatásai, amiket az adóhivatal nagyon könnyen le tud kapcsolni. Azt szeretném,
hogy mindenkinek, akinek ilyen jellegű bevétele volt, nyújtsa be a bevallásokat, jelentkezzen
be adóalanynak, mert ez komoly pénz az önkormányzatnak. Kapcsolódva a pályázatokhoz.
Minden pályázathoz önerő kell, előfinanszírozás, és nem tudunk másból, ebből tudunk
fejleszteni, ebből van jövő építés. Másból sajnos nincsen lehetőség. Ezért szeretném
hangsúlyozni a fontosságát. Ennyit szerettem volna mondani.

Mivel más kérdés, észrevétel nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt,
mindenkinek Kellemes ünnepeket kívánt, majd a közmeghallgatást bezárta.

K.m.f.

/: Szabó Béla :/
polgármester

/: Soltész Ferenc Dávid :/
körjegyző
/: Ördög Pálné :/
jkv.vez.
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