Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma: Ö/515-12/2014./ált.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 22-én tartott
rendes NYÍLT ülésének:
a./ Jegyzőkönyve:1-től- 11-ig
b./ Tárgysorozata: 5.
c./ Határozatai: 26-tól – 29-ig
d./ Rendeletei: 4-től – 5-ig.

Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/
1./ A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Szabó Béla polgármester
2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Előadó: Szabó Béla polgármester
3./ A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Előadó: Szabó Béla polgármester
4./ Döntés térfigyelő kamera pályázat benyújtásáról a 28/2014.(IV.1.) BM rendelet felhívására
Előadó: Szabó Béla polgármester
5./ Egyebek
Ököritófülpös, 2014. április 22.
Tisztelettel:
Szabó Béla
polgármester

/: Szabó Béla :/

/:Soltész Ferenc Dávid :/

polgármester

jegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2014. április 22-én tartott
nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Ököritófülpösi Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak : Szabó Béla polgármester
Tarcali Gyuláné
Kukucskáné Laboncz Márta
Kajus László
Mezőssy Gyöngyi
Tanácskozási joggal megjelent: Soltész Ferenc Dávid jegyző
Szabó Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból 5 fő az ülésen megjelent. Az ülést megnyitja.
Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal
egyetértenek, vagy van-e más javaslat?
Ököritófülpös Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontot
elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kukucskáné Laboncz Mártát és Kajus Lászlót javasolja.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítők Kukucskáné Laboncz Márta és Kajus László.
1./ A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester: A 2013. évi költségvetési rendeletet módosítani kell, hogy a
ténylegesen megvalósult kiadások és bevételek összhangban legyenek a zárszámadási
rendelettel. A legjelentősebb változás a szennyvízberuházás elmaradása miatt van. Emiatt 423
millió 569 ezer forinttal csökken a bevételi és a kiadási oldal is. Van-e kérdés? Amennyiben
nincs, szavazásra bocsátom a napirendet. Aki elfogadja a 2013. évi költségvetési rendelet
módosítását, az kérem, hogy kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan a következő rendeletet alkotta:
ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
4/2014. (IV.24.) rendelete
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról
1. §
2

2

(1) A 2013. évi pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök,
valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 2013. évi költségvetési
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

790.341.-E Ft-tal
790.341.-E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását

369.486.-E Ft-ban
369.486.-E Ft-ban

állapítja meg.
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
346.968.-E Ft
100.088.-E Ft
24.288.-E Ft
57.966.-E Ft
103.665.-E Ft
60.961.-E Ft
60.874.-E Ft
87.-E Ft
14.518.-E Ft
5.860.-E Ft
8.658.-E Ft
8000.-E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből:
működési célú támogatások ÁH-n belülre
működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
Felújítások
Általános tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata a személyi juttatások előirányzatát 14.529.-E
Ft-tal csökkenti, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát
5.552.-E Ft-tal csökkenti, a dologi kiadások előirányzatát 13.200.- E Ft-tal csökkenti.
(2) Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata az ellátottak pénzbeli juttatásait 103.665.-E
Ft-tal emeli, az egyéb működési célú kiadásokat 67.670.-E Ft-tal csökkenti, a beruházásokat
423.569.-E Ft-tal csökkenti.
3. §
(1)Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
Ököritófülpös, 2014. április 24.
Szabó Béla
polgármester
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Soltész Ferenc Dávid
jegyző
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2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Előadó: Szabó Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) elfogadásáról

Tisztelt Képviselő Testület!
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX törvény 138 § (1)
bekezdés k ) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – 1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a
következőket terjeszti elő.
A mellékelt rendelet- tervezet:
- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
került összeállításra.
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Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.



Az önkormányzat 2013 évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlegét az 1.2. melléklet szerint fogadja el.



Az önkormányzat 2013 évi zárszámadás önként vállalt mérlegét az 1.3. melléklet szerint fogadja el



Az önkormányzat 2013 évi zárszámadás állami (államigazgatási) mérlegét az 1.3.
melléklet szerint fogadja el



A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.



A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:



Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.



Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5.
melléklet szerint fogadja el.
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Az Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat 2013 évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.



Az Ököritófülpösi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásainak előirányzatainak teljesítését a 7.mellékletekben foglaltaknak szerint fogadja el.



Ököritófülpös-Rápolt Községek Körjegyzőségének bevételeit és kiadásainak előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak szerint fogadja el.



A pénzeszközök változásának levezetését a 1. számú tájékoztató tábla szerint fogadja
el.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének:
- teljesített kiadási főösszege: 387 322 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege: 368 666 ezer Ft.
Bevételi források alakulása
Az önkormányzat bevételi forrásainak legnagyobb részét az állami támogatás teszi ki ez az
összes bevétel 68,3 % -a .
Saját bevételeinek növelésére ( helyi adó növelésére) a lakosság nagyon nehéz anyagi
helyzetére tekintettel nincs lehetőség.
A támogatás értékű működési bevételeinek, az OEP- től , és az elkülönített alapoktól
kapott támogatások , amelyek a bevételek 19,6 %-át teszi ki.
Kiadások alakulása:
A működési fenntartási kiadások az áremelkedések miatt jelentősen növekedtek, ezért az
intézményeink működtetése, egyre nagyobb terhet jelent az önkormányzatnak.
A kiadások 28,5 %-át a személyi kiadások , míg 19,2 %-át a dologi kiadások , míg 28,3%át a szociális kiadások teszik ki.
Fejlesztési kiadásokra 14.287 e. Ft fordítottunk.
Az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa -22.245- e Ft
Az Önkormányzat értékpapírt és kötvényt nem bocsátott ki. Az Önkormányzat felhalmozási
hitelállománya ,rövid lejáratú hitelállománya nincs.
Az önkormányzat vagyona 2013. december 31-én 897.624 -e. Ft.
Az előző évhez viszonyítva az önkormányzat vagyona 39.875 -e forinttal csökkent .
Ököritófülpös, 2014. április 22.
Szabó Béla
Polgármester
Szabó Béla polgármester: A tavalyi évi költségvetés bevételi oldala 368 millió 666 ezer
forint volt, a kiadási 387 millió 322 ezer forint volt. A különbözetet, 18 millió 656 ezer
forintot az előző évi pénzmaradványból pótoltuk. Van-e kérdés? Amennyiben nincs,
szavazzunk. Aki elfogadja a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását, az kérem, hogy
kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan a következő rendeletet alkotta:
5
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ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi zárszámadásról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.
§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési
zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
368.666.-E Ft Költségvetési bevétellel
387.322.-E Ft Költségvetési kiadással
-18.656.-E Ft egyenleggel
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4.mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
a2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.mellékletekben
foglaltak szerint fogadja el.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.,mellékletben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési
maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
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4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
Ez a rendelet 2014. április 24-én lép hatályba.
Ököritófülpös, 2014. április 24.
Szabó Béla
polgármester

Soltész Ferenc Dávid
jegyző

3./ A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Előadó: Szabó Béla polgármester
ELŐTERJESZTÉS
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. április 22-én megtartandó – rendes - ülésére
T á r g y: JAVASLAT a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
társulási megállapodásának módosítására.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa
döntést hozott az Ököritófülpös-Rápolt Községek idősek Klubja megszüntetéséről. A
döntéssel megszűnt az az állapot, hogy a Társulás 2 olyan költségvetési szervet tartott fenn,
amelynek feladatellátásában párhuzamosság volt. A megszüntetett költségvetési szerv
jogutódja a szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ lett.
A döntés érinti a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
Társulási megállapodását.
Vállaj község Polgármestere még 2013-ban kérte, hogy az étkeztetés vonatkozásában az
ellátási terület terjedjen ki Vállajra is (más feladatellátás vonatkozásában, konkrétan a házi
segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás tekintetében Vállaj község területére is nyújt szolgáltatást a Szatmári Kistérségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ). Ez ugyancsak érinti a Társulási megállapodást.
2013. december 29-én a Magyar Közlöny 220. számában megjelent az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
módosítása, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM
rendelet).
Az Ávr. 180. § szabályozza, hogy költségvetési szervek alapító okirataiban szereplő
alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolását miként és milyen határidővel kell
elvégeznie az irányító szervnek.
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Az Ávr. 5. § (1) bekezdése – mely a költségvetési szervek alapító okiratának kötelező tartalmi
kellékeit határozza meg - is módosult 2014. január 1-jével. Eszerint az alapító okirat a
költségvetési szerv közfeladatát és szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati
funkció szerinti megjelölését, és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását
tartalmazza, vagyis az alapító okirat nem tartalmazhat szakfeladat kódokat, mivel az nem
alaptevékenységi kategória, hanem a költségvetési szerv alaptevékenységének besorolására a
kormányzati funkció kódokat kell alkalmazni.
Másik lényeges államháztartási változás, hogy az Áht. 2014. évtől hatályos módosításával
megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási besorolása, emiatt az alapító okiratokban már
nem szerepelhet ezzel összefüggő rendelkezés.
A költségvetési szervek alapító okiratainak mielőbbi naprakészre hozásának biztosítása
érdekében az Ávr. 180. §-a kivételes lehetőséget adott az irányító szerveknek. Amennyiben az
alapító okiratot csak a kormányzati funkcióra történő átállás vagy a szakágazati rend
módosulása miatt kellett módosítani, nem voltszükséges az alapító okirat módosítása, hanem
egy un. „könnyített”eljárási rendben, elegendő volt az irányító szerv általi adatbejelentésen –
alapuló módosítási kezdeményezés. Ez meg is történt.
Abban az esetben azonban, ha az alapító okiratban a kormányzati funkció megadásán túl más
is módosításra kerül, akkor a szokásos rend szerint történik az alapító okirat módosítása, és az
adatváltozás beadása a Kincstár felé.
A Társulási megállapodás –összhangban az alapító okirattal- tartalmazza a Társulás
alaptevékenységét, így a fenti szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell a Társulási
megállapodás vonatkozásában is.
Fentiek miatt szükséges a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
Társulási megállapodásának módosítása. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 82.§ (2) bekezdése szerint a Társulási megállapodást a
társulásban részes önkormányzatok képviselőtestületeinek minősített többségű döntése
módosíthatja, így a Társulási tanács csak javasolhatja a képviselőtestületek felé a módosítást.
A Társulási Tanács ülésén ez megtörtént, azaz a tanács kezdeményezte a képviselőtestületek
felé a társulási megállapodás módosítását.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hozzon döntést a
határozat-tervezet szerint.
Ököritófülpös, 2014. április 17.
Szabó Béla
polgármester
Szabó Béla polgármester: Az előterjesztést megkaptátok. A társulási megállapodás
módosítását a társulási tanács elfogadta. A résztvevő településeknek is el kell fogadnia a
módosítást. A módosításra azért van szükség, mert az Ököritófülpös-Rápolt Községek Idősek
Klubja megszűntetésre fog kerülni, és beolvad az Alapszolgáltatási központba. Tavaly július
01-től adtuk át az irányítói jogot Nagyecsednek, és az Alapszolgáltatási Központ, eddig, mint
önálló intézményt tartotta fent az Ököritófülpös-Rápolt Községek Idősek Klubját. A másik
változás, hogy Vállaj önkormányzata a szociális étkeztetés feladatot is a társuláson keresztül
fogja ellátni a jövőben. Van-e kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a napirendet.
Aki elfogadja a társulási megállapodás módosítását, az kérem, hogy kézfenntartással
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
26/2014.(IV.22.)Kt.
Határozata
a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási
megállapodásának módosításáról.
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú írásbeli előterjesztést. Ennek alapján úgy dönt, hogy a Szatmári
Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási megállapodását a
határozat 1. melléklet szerinti megállapodással módosítja.
Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő: Azonnal
4./ Döntés térfigyelő kamera pályázat benyújtásáról a 28/2014.(IV.1.) BM rendelet felhívására
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester: Újra lehetőség nyílt pályázat benyújtására kamerarendszer
kiépítésére. Már mi eredményesen vettünk részt egy ilyen pályázatban. A kiírás nem zár ki
bennünket egyértelműen, viszont tudni kell, hogy 5 éven belül volt nyertes közbiztonsági
pályázatunk, ezért nem biztos, hogy támogatni fognak minket. A pályázat benyújtása
szankcióval nem jár, ezért javaslom, hogy adjuk be, és 6-7 kamerát helyezzünk üzembe, mivel
az eddigieknek is van visszatartó ereje.
Kukucskáné Laboncz Márta: A halastónál van kamerarendszer?
Szabó Béla polgármester: Rendszer nincs, egy kamera van a templomnál.
Kajus László: A fülpösi templomnál van.
Kukucskáné Laboncz Márta: Nem lehetne a halastavat bekamerázni?
Szabó Béla polgármester: Ennek kiépítési, üzemeltetési és törvényi feltételei vannak. A
halastavat nem tudjuk bekamerázni. Az előterjesztéssel megkaptátok a kamerák helyeit, a
megfigyelési pontokat. A kamerák vezeték nélküliek lennének. Tennénk kamerákat az Ági
boltjához, ami a hármas kereszteződést figyelné meg, a hivatal udvarát figyelnénk meg, illetve
a Familia ABC előtti területet, és a fülpösi feljárót. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsátom a napirendet. Aki egyetért a pályázat benyújtásával, az kérem, hogy
kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
27/2014.(IV.22.)Kt.
Határozata
A 28/2014.(IV.1.) BM rendelet pályázati felhívásában szereplő térfigyelő kamera pályázat
benyújtásáról
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A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatát benyújtja a 28/2014.(IV.1.) BM rendelet
pályázati felhívásra térfigyelő kamera rendszer megvalósítására.
A támogatás intenzitása 100%. A beruházás összköltsége 750.200.-Ft.
Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő: Azonnal
5./ Egyebek
Szabó Béla polgármester: A polgárőrség kér 50 ezer forint támogatást az önkormányzattól
benzinköltségre. Idén már adtunk támogatást az autó vizsgáztatására. Én magam részéről
javaslom, hogy támogassuk őket. Aki egyetért a polgárőrség támogatásával, kérem
kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
28/2014.(IV.22.)Kt.
Határozata
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 50.000.-Ft támogatásban részesíti a Nagyközségi
Polgárőrséget (székhely: 4755 Ököritófülpös Kossuth út 111., adószám: 18795952-1-15),
melyet a Polgárőrségnek üzemanyagra kell felhasználnia.
Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő: Azonnal
Szabó Béla polgármester: A horgászegyesület is nyújtott be támogatási kérelmet a
horgásztanya bútorozására. Ezt én nem javaslom, mert nekik van saját bevételük. Tavaly
támogattuk őket néhány mázsa hallal. Mondjátok el a véleményeteket.
Kukucskáné Laboncz Márta: Szerintem támogassuk.
Kajus László: Én egyet értek azzal, hogy ne támogassuk.
Kukucskáné Laboncz Márta: Mennyit kértek?
Szabó Béla polgármester: 500 ezer forintot. Nekik ezt a pályázatból kellett volna
megoldaniuk. Kaptak rá elég pénzt. Halat kaptak tavaly, és az idén is fogunk majd nekik adni,
ha jut.
Kukucskáné Laboncz Márta: Erről majd részletesebben beszéljünk majd. Azt csak be kell
rendezniük.
Szabó Béla polgármester: Kaptak rá 28 millió forint állami támogatást.
Mezőssy Gyöngyi: Valamit tudunk nekik adni, például bútort.
Szabó Béla polgármester: Halat. Amit tavaly kaptak, annak körülbelül félmillió forint az
értéke.
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Mezőssy Gyöngyi: Annak sincs értelme, hogy ott álljon az épület üresen.
Szabó Béla polgármester: Nem tisztázottak a viszonyok sem. Vezetőség váltás előtt állnak.
Javaslom, hogy térjünk rá vissza.
Kukucskáné Laboncz Márta: Akkor várjuk meg a viszonyok rendezését, és térjünk vissza rá.
Szabó Béla polgármester: Ha ezen fog múlni a működés, akkor majd javaslom, hogy
támogassuk őket. De oldják meg a problémáikat. Javaslom, hogy szavazzunk. Én nem
támogatom. Térjünk vissza rá későbbi időpontban. Aki egyetért azzal, hogy a
horgászegyesület kérelmét ne utasítsuk el, és ne is támogassuk, hanem későbbi időpontban
bíráljuk el, az kérem, kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
29/2014.(IV.22.)Kt.
Határozata
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Horgászegyesület 500.000.-Ft összegű támogatási
kérelmét későbbi, jelenleg meg nem határozott időpontban fogja elbírálni.
Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő: Azonnal
Szabó Béla polgármester: Van-e még valakinek felvetése?
Kukucskáné Laboncz Márta: Az óvodapályázat hogy áll?
Szabó Béla polgármester: Sajnos elutasították. Reméljük hogy meg fogjuk tudni venni
Sohajda doktor úr házát, és akkor a két telken fel fogunk tudni húzni egy új óvodát, ha lesz rá
pályázat.
Szabó Béla polgármester: Van-e valakinek felvetése?
Soltész Ferenc Dávid jegyző: Van egy döntést igénylő kérdés, amit zárt ülésen kell eldönteni.
Kérem polgármester urat a zárt ülés elrendelésére.
Szabó Béla polgármester: A zárt ülést elrendelem.
A polgármester a nyílt ülést bezárta, zárt ülést rendelt el.
K.m.f.
/: Szabó Béla :/
polgármester

/: Soltész Ferenc Dávid :/
jegyző

Kukucskáné Laboncz Márta

Kajus László
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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