Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma: Ö/515-17/2014./ált.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 15-én
tartott rendes NYÍLT ülésének:
a./ Jegyzőkönyve:1-től- 12-ig
b./ Tárgysorozata: 5
c./ Határozatai: 48-tól –52-ig
d./ Rendelete: 6.
Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/
1./ Rendelet elfogadása a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
Előadó: Soltész Ferenc Dávid jegyző
2./ Helyi Választási Bizottság megválasztása
Előadó: Soltész Ferenc Dávid jegyző
3./ Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Előadó: Soltész Ferenc Dávid jegyző
4./ A Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztása
Előadó: Soltész Ferenc Dávid jegyző
5./ Egyebek
Ököritófülpös, 2014. augusztus 15.
Tisztelettel:
Szabó Béla
polgármester

/: Szabó Béla :/
polgármester

/:Soltész Ferenc Dávid :/
jegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2014. augusztus 15-én tartott
nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Ököritófülpösi Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak : Szabó Béla polgármester
Mezőssy Gyöngyi
Kajus László
Kukucskáné Laboncz Márta
Kiss László
Tarcali Gyuláné
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 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?
Ököritófülpös Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontot
elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Lászlót és Kajus Lászlót javasolja.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítők Kiss László és Kajus László.
1./ Rendelet elfogadása a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
Előadó: Soltész Ferenc Dávid jegyző
Szabó Béla polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak. Terjessze elő a napirendet.
Soltész Ferenc Dávid: A Kormányhivatal kérte, hogy alkossák meg a települések
rendeleteiket a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól. Erre azért
van szükség, hogy az esetleges utca és házszám változásokat jogszerűen tudjuk végrehajtani.
A rendelet-tervezet a kormányhivatallal leegyeztetésre került, és a testületi tagok a
meghívóval együtt megkapták.
Szabó Béla polgármester: Köszönöm. Van-e kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom
az első napirendi pontot, aki egyetért a rendelet elfogadásával, az kérem, kézfenntartással
szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (VIII.15.).önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdése és 143.§. (3)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §. (1) A rendelet hatálya Ököritófülpös község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Ököritófülpös Község közigazgatási
területén a közterületek elnevezését és a házszámozás rendjét.
(3) Személyi hatálya alá tartozik minden természetes személy, jogi személy, illetve jogi
személlyel nem rendelkező más szervezet, aki Ököritófülpös közigazgatási területén
ingatlantulajdonnal rendelkezik, vagy annak állandó használója, kezelője.
(4) Ököritófülpös község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak
e rendelet szabályai szerint lehet.
2. §. E rendelet alkalmazásában:
a) Közterület: az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
tv. 2. §. 13. pontjában meghatározott terület, mely szerint közhasználatra szolgáló
minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az
ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
b) Közterület elnevezése: bel és külterületi közutak és terek rendszerint út, utca, tér, park
köz, sétány stb. utótagot tartalmazó neve.
c) Házszám: az építési teleknek, önálló épületnek, és a többlakásos épületben lévő egyes
lakásoknak a házsorban elfoglalt egyedi számmal történő megjelölése.
II. fejezet
Közterületek elnevezése
3. §. (1) A település belterületén a közterületeket el kell nevezni. A külterületi
közterületeket el lehet látni elnevezéssel. A közterületek nevének megállapítása és
megváltoztatása Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
hatáskörébe tartozik.
(2) A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési
vonatkozásából áll.
(3) Az újonnan kialakított közterület nevét a létrejöttét követő fél éven belül kell
megállapítani.
(4) A közterület név megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
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a) polgármester
b) Képviselő-testület
c) a közterületen bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgárok legalább 10 %-a.
(5) A közterület nevét megváltoztatni az alábbi esetekben lehet:
a) ha az azonos hangzású közterületnevek zavart keltőek és a névazonosság
másként nem kezelhető,
b) ha a névhasználatban kimutatható változás következett be,
c) ha a névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelő.
(6) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület - ide nem értve az
egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő közterületeket nem lehet.
(7) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi
névről vagy fogalomról lehet elnevezni.
(8) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.
(9) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan
személynek állítson emléket:
a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzeti szellemi, anyagi
gyarapodását szolgálta és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy
b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan
jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó, vagy
c) akinek Ököritófülpös életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével
hozzájárult Ököritófülpös fejlődéséhez.
(10) Közterületet elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete,
munkássága jelentős szerepet játszott hazánk vagy településünk életében.
(11) A személyről történő elnevezés esetén a közterület nevének meg kell egyeznie a
személy által használt családi és utónévvel.
(12) Kizárólag családi nevet akkor lehet alkalmazni, ha a névadó személyiség csak így
ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik.
(13) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és
közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.
(14) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló útszakasz külön elnevezési
eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.
A közterület elnevezésének eljárási szabályai:
4. §. (1) A közterület elnevezéséről a Képviselő-testület dönt.
(2) A közterület elnevezés módosítása esetén az érintett közterületen lakcímmel
rendelkezőktől javaslatot kell kérnie a polgármesternek.
4

4

(3) A megváltozott közterület elnevezésről az érintett lakosságot (ingatlantulajdonosokat,
haszonélvezőket, lakcímmel rendelkezőket) értesíteni kell írásban.
(4) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntésről értesíteni kell a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatalát (Okmányirodát), az
illetékes földhivatalt, az illetékes rendőrkapitányságot, a mátészalkai postahivatalt, az
illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot, a mátészalkai mentőállomást, a közműszolgáltatókat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Cégbíróságot és a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalt. Ököritófülpös Nagyközség
Önkormányzatának hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján is közzé kell tenni a
döntést.
III. fejezet
Közterületek névtábláinak elhelyezése
5. §. (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblán kell feltüntetni.
Az elhelyezés határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik.
(2) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.
(3) A közterületnév táblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén,
valamint az utcakereszteződésnél minden sarokingatlanon el kell helyezni.
(4) A közterület névtáblát saroktelkek kerítésén, ennek hiányában a sarok épületeken vagy
külön tartószerkezeten kell elhelyezni.
(5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a közterületi
névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.
(6) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az
elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni és piros vonallal átlósan át
kell húzni. Az új közterület névtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi
közterületi névtáblát egy év múltán az elhelyező szervnek kell eltávolítani.
IV. fejezet
Házszámozás szabályai
6. §. (1) Névvel ellátott közterület esetén, belterületen az ingatlanokat házszámmal kell
ellátni. Egy közterületen belül több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető. Ha egy
ingatlan több közterülettel is érintkezik, csak egy utcára kell megállapítani a házszámot.
Külterületen az ingatlanok jelölése helyrajzi számmal történik, a külterületi ingatlanoknak
házszám adható, de nem kötelező.
(2) Az út, utca, útja, köz, tér (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től
kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének
irányát tekintve az utca bal oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalon lévő
ingatlanok páratlan számozást kapnak.
(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával
megegyező irányú.
(4) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab
számozással 1-től kezdődően folyamatos.
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(5) Az ingatlanok házszámozásánál kiegészítő jelzésként – amennyiben ez szükséges –
altörés és betűk is alkalmazhatók.
(6) Amennyiben a korábban meghatározott házszámok között olyan ingatlan található,
amely korábban nem kapott házszámot, alátörést kell alkalmazni úgy, hogy a két házszám
közül a kisebbik házszám kap alátörést (/a/b stb.) .
(7) Telekegyesítéskor az eredeti házszámokat kötőjellel egymástól elválasztva kell
feltüntetni.
(8) Amennyiben nem ismert a házszáma egy ingatlannak, az ügyfél kérelmére a jegyző
által megbízott műszaki ügyintéző hatósági igazolásában igazolja az ügyfél részére a
házszámot.
(9) Egy közterületen lévő ingatlanok újraszámozására akkor kerülhet sor amennyiben a
Képviselő-testület indokoltnak tartja, illetve az érintett ingatlanok tulajdonosai, haszonélvezői
és az érintett közterületen lakcímmel rendelkezők legalább 60%-a írásban kéri. Ebben az
esetben a kérelmet a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, amely dönt az újra
házszámozásról.
(10) A házszámot jelző táblát (továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti
kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának
elhelyezni.
(11) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség esetén cseréjéről és pótlásáról
az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
V. fejezet
Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet hatályba
lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított és kihelyezett házszámok és
közterület elnevezések – azok megváltoztatásának szükségességéig – továbbra is érvényben
maradnak.
Ököritófülpös, 2014. augusztus 15.
Szabó Béla
polgármester

Soltész Ferenc Dávid
jegyző

2./ Helyi Választási Bizottság megválasztása
Előadó: Soltész Ferenc Dávid jegyző
Tárgy: A Helyi választási bizottság megválasztása
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2014. október 12.
napjára tűzte ki a köztársasági elnök.
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban:Ve.) „17. § (1) A 26.
§-ban, a 28. §-ban, a 35. § (3) bekezdésében és a 171. § (1) bekezdésében foglaltak
kivételével
a) a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen,…
lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.”
A Ve.25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító
javaslat nem nyújtható be.
(2) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással
dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.”
A Ve. 23. § A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen
öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően,
legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi
választási iroda vezetője tesz indítványt.
A helyi választási bizottság megbízatása az önkormányzati választásig tart, és az új választási
bizottságot 2014. augusztus 31-ig kell megválasztani.
A helyi választási bizottságba tagnak a következő személyeket javaslom:
Keresztesiné Ványi Melinda
Radványi Sándorné
Szakács Tamás
A helyi választási bizottságba póttagnak a következő személyeket javaslom:
Farkas Beatrix
Szécsi Attiláné
Kérem, hogy a képviselő-testület az Ököritófülpösi Helyi Választási Bizottságot az általam
előterjesztettek alapján fogadja el.
Ököritófülpös, 2014. augusztus 11.
Soltész Ferenc Dávid
jegyző
Szabó Béla polgármester: Második napirend, a Helyi Választás Bizottság megválasztása.
Átadom a szót jegyző úrnak, terjessze elő a napirendet.
Soltész Ferenc Dávid jegyző: Amint az előterjesztésben szerepel, a helyi választási
bizottságot a képviselő-testületnek 2014. augusztus 31-ig kell megválasztania úgy, hogy az
általam előterjesztettekhez módosító indítvány nem nyújtható be. Az előterjesztésben szereplő
személyek vállalták a bizottsági tagságot.
Szabó Béla polgármester: Köszönöm. Van-e kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom
a napirendet. Aki egyetért a Helyi Választás Bizottság megválasztásával, az kézfenntartással
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
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48/2014.(VIII.15.)Kt.
Határozata
A helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testület a jegyző – Helyi Választási Iroda Vezetőjeként tett – javaslatára a
helyi választási bizottság tagjait a következők szerint megválasztja:
Tagok:
Keresztesiné Ványi Melinda, Radványi Sándorné, Szakács Tamás
Póttagok:
Farkas Beatrix, Szécsi Attiláné
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Soltész Ferenc Dávid jegyző
3./ Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Előadó: Soltész Ferenc Dávid jegyző
Előterjesztés Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
augusztus 15. napján tartandó ülésére
Tárgy: A nemzetiségi
megválasztása

szavazatszámláló

bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2014. október 12. napjára
tűzte ki a köztársasági elnök.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban:Ve.) „17. § (1) A 26.
§-ban, a 28. §-ban, a 35. § (3) bekezdésében és a 171. § (1) bekezdésében foglaltak
kivételével
a) a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen,…
lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.”
A Ve.25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító
javaslat nem nyújtható be.
(2) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással
dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.”
A Ve. 23. § A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen
öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően,
legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi
választási iroda vezetője tesz indítványt.
A nemzetiségi szavazatszámláló bizottság megbízatása az önkormányzati választásig tart, és
az új választási bizottságot 2014. augusztus 31-ig kell megválasztani.
A nemzetiségi szavazatszámláló bizottságba tagnak a következő személyeket javaslom:
Bihari Krisztián, Bulyáki Bálint, Budaházi Béla, Erdődi György, Kücsönné Pongó Ildikó
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A nemzetiségi szavazatszámláló bizottságba póttagnak a következő személyeket javaslom:
Harkai György, Dobos László
Kérem, hogy a képviselő-testület a nemzetiségi szavazatszámláló bizottságot az általam
előterjesztettek alapján fogadja el.
Ököritófülpös, 2014. augusztus 13.
Soltész Ferenc Dávid
jegyző
Szabó Béla polgármester: Ezt a napirendi pontot is jegyző úr terjeszti elő. Átadom a szót.
Soltész Ferenc Dávid jegyző: A köztársasági elnök úr 2014. október 12. napjára írta ki a
nemzetiségi választást azokon a településeken, ahol a 2011. évi népszámláláskor a településen
élők legalább 25%-a egy nemzetiségbe tartozónak vallotta magát. Ököritófülpösön minden
bizonnyal megrendezésre fog kerülni a nemzetségi választás, mivel a névjegyzékbe már több
tucat ember kérte felvételét. A szavazatszámláló bizottság előterjesztés szerinti tagjai vállalják
bizottsági tagságot. Kérem, az előterjesztés szerint elfogadni a nemzetiségi szavazatszámláló
bizottságot.
Szabó Béla polgármester: Köszönöm. Van-e kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom
a napirendet. Aki egyetért a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság megválasztásával, az
kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
49/2014.(VIII.15.)Kt.
Határozata
A nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testület a jegyző – Helyi Választási Iroda Vezetőjeként tett – javaslatára a
nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjait a következők szerint megválasztja:
Tagok:
Bihari Krisztián, Bulyáki Bálint, Budaházi Béla, Erdődi György, Kücsönné Pongó Ildikó
Póttagok:
Harkai György, Dobos László
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Soltész Ferenc Dávid jegyző
4./ A Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztása
Előadó: Soltész Ferenc Dávid jegyző
Előterjesztés
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 15. napján
tartandó ülésére
Tárgy: Az Ököritófülpös szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2014. október 12.
napjára tűzte ki a köztársasági elnök.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban:Ve.) „17. § (1) A 26.
§-ban, a 28. §-ban, a 35. § (3) bekezdésében és a 171. § (1) bekezdésében foglaltak
kivételével
a) a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen,…
lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.”
A Ve.25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító
javaslat nem nyújtható be.
(2) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással
dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.”
Ököritófülpös 1. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság 3 tagja közül Jakabné Zajti
Tünde lemondott tagságáról és elnöki tisztségéről.
Javaslom, hogy a lemondott tag helyére a póttagok közül Császár Józsefné kerüljön.
A választási eljárásról szóló törvény értelmében a bizottságba 2 póttag megválasztása
szükséges.
Javaslom, hogy a képviselő-testület Ököritófülpös 1. számú szavazókör szavazatszámláló
bizottságába póttagnak válassza meg Dobos Lászlónét.
Ököritófülpös 2. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság 3 tagja közül Szabóné Sebők
Gyöngyi lemondott tagságáról és elnöki tisztségéről, illetve Pecséri Miklósné lemondott a
bizottsági póttagságáról.
Javaslom, hogy a lemondott tag helyére a póttagok közül ifj. Danika Lajos kerüljön.
A választási eljárásról szóló törvény értelmében a bizottságba 2 póttag megválasztása
szükséges.
Javaslom, hogy a képviselő-testület Ököritófülpös 2. számú szavazókör szavazatszámláló
bizottságába póttagnak válassza meg Horváth Mariannát és Pecséri Erzsébetet.
Ököritófülpös, 2014. augusztus 13.
Soltész Ferenc Dávid
jegyző
Szabó Béla polgármester: Ismét átadom a szót jegyző úr részére.
Soltész Ferenc Dávid jegyző: A tavasszal megválasztott szavazatszámláló bizottságok tagjai
és póttagjai közül 3 fő lemondott, mivel ők, illetve hozzátartozójuk indul a választáson
képviselőjelöltként. A lemondott tagok helyére az előterjesztés szerinti póttagok kerülnek, így
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összesen 3 póttag megválasztása szükséges. Az előterjesztésben szereplő póttagok
természetesen előzetes egyeztetés alapján vállalták a bizottságbeli póttagságot. Kérem, az
előterjesztés szerint elfogadni a szavazatszámláló bizottság póttagjainak személyét.
Szabó Béla polgármester: Köszönöm. Van-e kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom
a napirendet. Aki egyetért a szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztásával, az
kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
50/2014.(VIII.15.)Kt.
Határozata
A szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testület a jegyző – Helyi Választási Iroda Vezetőjeként tett – javaslatára a
a szavazatszámláló bizottságok 3 új póttagját a következők szerint megválasztja:
Ököritófülpös 1. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság póttagja:
Dobos Lászlóné.
Ököritófülpös 2. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság póttagjai: Horváth Marianna
és Pecséri Erzsébet.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Soltész Ferenc Dávid jegyző
5./ Egyebek
Szabó Béla polgármester: Nekem van 1 felvetésem az egyebek napirendi pontban. Érkezett
egy megkeresés a polgárőrség részéről, hogy adjunk nekik 50 ezer forintot benzinre, mivel
nincsen pénzük tankolásra. Én személy szerint támogatom a kérelmet. Mondjátok el
véleményeteket.
Kajus László: Én is támogatom, hogy adjunk támogatást a polgárőrség részére.
Szabó Béla polgármester: Van-e egyéb hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom
a polgárőrség támogatásának kérdését. Aki egyetért az 50 ezer forint összegű támogatás
nyújtásával, az kérem, kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
51/2014.(VIII.15.)Kt.
határozata
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A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 50.000.-Ft összegű üzemanyag támogatásban részesíti
a Nagyközségi Polgárőrséget. A támogatás kizárólag benzinvásárlásra használható fel.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester: Van-e egyéb valakinek még felvetése?
Kajus László: Igen. Nekem is lenne egy kérésem. A Fergeteges Körtefesztiváli fellépéséhez
szeretnék kérni az egyesület részére 20 ezer forint összegű támogatást.
Szabó Béla polgármester: Én magam részéről támogatom a felvetést. Mondjátok el a
véleményeteket.
Mezőssy Gyöngyi: Én is támogatom a felvetést.
Szabó Béla polgármester: Köszönöm. Szavazzunk. Aki egyetért a Fergeteges támogatásával,
az kérem kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
52/2014.(VIII.15.)Kt.
határozata
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 20.000.-Ft összegű támogatásban részesíti a Fergeteges Táncegyesületet.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester
Több felvetés, hozzászólás nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt és a nyilvános
ülést bezárta.

K.m.f.
/: Szabó Béla :/
polgármester

/: Soltész Ferenc Dávid :/
jegyző

Kiss László

Kajus László
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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