Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma: Ö/515-20/2014./ált.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én
tartott rendes NYÍLT ülésének:
a./ Jegyzőkönyve:1-től- 5-ig
b./ Tárgysorozata: 3.
c./ Határozatai: 57-től-59-ig
d./ Rendelete:Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/

1./ Döntés jelzálogjog alapításáról az Ököritófülpös belterület 29. helyrajzi számú ingatlanon
Előadó: Szabó Béla polgármester
2./ Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi
beszámolójának elfogadása
Előadó: Szabó Béla polgármester
3./ Egyebek
Ököritófülpös, 2014. szeptember 15.
Tisztelettel:
Szabó Béla
polgármester

/: Szabó Béla :/
polgármester

/:Soltész Ferenc Dávid :/
jegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én
tartott nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Ököritófülpösi Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak : Szabó Béla polgármester
Kajus László
Kukucskáné Laboncz Márta
Mezőssy Gyöngyi
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 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 Mezőssy Gyöngyit és Kajus Lászlót javasolja.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítők Mezőssy Gyöngyi és Kajus László.
1./ Döntés jelzálogjog alapításáról az Ököritófülpös belterület 29. helyrajzi számú ingatlanon
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester: A „Jót s Jól” egyesület megkeresett bennünket, hogy a Szamosi
élménytér projekt megvalósításához jelzálogjog alapítása szükséges az Ököritófülpös
belterület 29-es helyrajzi számú ingatlanon. Ez az a terület, ahol egy szabadtéri színpadot
fogunk megvalósítani. Ehhez kellene hozzájárulnia a képviselő testületnek. A szabadtéri
színpad terve kész van, a kivitelezése is hamarosan meg fog kezdődni. Van-e kérdés ezzel
kapcsolatban?
Kajus László: Milyen nagy lesz a színpad?
Szabó Béla polgármester: A színpad méretét pontosan nem tudom, maga az épület körülbelül
20m x 12m, és a közepén fog elhelyezkedni a félig zárt színpad. Van-e további kérdés?
Amennyiben nincs, akkor én a jelzálogjog alapításának lehetőségét támogatom, amennyiben
egyetértetek velem, kérem, kézfenntartással szavazzunk.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
57/2014.(IX.15.)Kt.
határozata
Ököritófülpös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a
„Szamosi élménytér kialakítása - a Holt-Szamos ökoturisztikai attrakció fejlesztése” című
ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0020. azonosítószámú pályázat megvalósulását az Önkormányzat
tulajdonában lévő Ököritófülpös, belterületi, 29 helyrajzi számú, „kivett lótenyésztő telep”
megnevezésű ingatlan vagyoni fedezetként történő rendelkezésre bocsátásával.
A Képviselőtestület jelen határozatában hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő a Ököritófülpös, belterületi, 29 helyrajzi számú, „kivett lótenyésztő telep”
megnevezésű ingatlanra a tulajdonost megillető tulajdonrész teljes tulajdoni illetőségére / a
projekt záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig a „Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben
Egyesület 121.918.114 Ft támogatási összeg és járulékai erejéig ingatlant terhelő
egyetemleges jelzálogjogot alapítson a Nemzetgazdasági Minisztérium mint Támogató, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogutódja javára az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0020
azonosítószámú pályázat biztosítékaként.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a „Jót s Jól” a Szatmári
Kistérségben Egyesület értesítéséről, továbbá járjon el a jelzálogjog alapításával kapcsolatos
ügyintézésben és a vonatkozó jelzálogszerződés és a vonatkozó szükséges mellékletek
aláírásában.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester
2./ Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi
beszámolójának elfogadása
Előadó: Szabó Béla polgármester
ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő- testülethezÖköritófülpös Nagyközség Önkormányzata 2014. I. félévi gazdálkodásának
alakulásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 87 §. (1) bekezdésében előírt
kötelezettségemnek eleget téve az Ököritófülpösi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
gazdálkodásának 2014. év I. féléves helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
Az Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és
kiadásainak első félévi teljesítésének számszerű adatait- bemutatva a módosított
előirányzatokat is – az előterjesztéshez csatolt 1-2. mellékletek tartalmazzák.
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Az Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata
Bevételeit az első félévben 192.101 e Ft-ban teljesítette
Kiadásait az első félévben 180.887 e Ft-ban teljesítette
Az előírásoknak megfelelően előterjesztésünk az alábbi szerkezetben készült:


A bevételek forrásonkénti, a kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza



A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 2. 1.
melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 2.2. melléklet részletezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Ököritófülpösi Nagyközség Önkormányzata
2014. évi I. félévi gazdálkodásának alakulásáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a
határozat-tervezet szerinti döntéshozatalra.
Ököritófülpös, 2014. szeptember 12.
Szabó Béla sk.
polgármester
Szabó Béla polgármester: Az előterjesztést kiküldtük és eszerint kevesebbet költöttünk, mint
amennyi a bevételünk volt. Az önkormányzat gazdálkodása stabil volt az első félévben. Van-e
kérdésetek ezzel kapcsolatban? Akkor szavazásra bocsátom, amennyiben Ököritófülpös
2014.évi gazdálkodásának első féléves beszámolóját. Aki egyetért, az kérem, kézfenntartással
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
58/2014.(IX.15.)Kt.
határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Ököritófülpös Nagyközség
Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi beszámolóját a jegyzőkönyv mellékleteke szerinti tartalommal elfogadta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester
3./ Egyebek
Szabó Béla polgármester: Van-e felvetés, javaslat? Amennyiben nincs, akkor én mondanám
az enyémet. A jövő évi Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozás határideje október
1.-vel lejár. A kérdés az, hogy támogatjuk-e továbbra is a továbbtanuló gyerekeket, és milyen
feltételekkel?
Kukucskáné Laboncz Márta: Szerintem az idén is segítsük a továbbtanuló diákokat.
Szabó Béla polgármester: Milyen feltételekkel, milyen összeggel? Tavaly szociális feltételt
nem szabtunk meg, és havi 5 ezer forint támogatást nyújtottunk diákonként.
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Mezőssy Gyöngyi: Maradjanak a tavalyi feltételek.
Szabó Béla polgármester: Rendben. Ezt én is így látom jónak. Amennyiben támogatjátok a
jövő évi Bursa Hungarica pályázati fordulóhoz történő csatlakozást, kérem, kézfenntartással
szavazzatok.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
59/2014.(IX.15.)Kt.
határozata
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi
fordulójához történő csatlakozásáról.
A képviselő-testület:
A Képviselő-testület jelen határozatával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról,
hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jár el.
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
keretében 2015. évben havi 5.000.- Ft-tal támogatja a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatásban résztvevő hallgatókat.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester: A Körtefesztiválról szeretnék néhány gondolatot mondani.
Nagyszámú belépőjegyet adtunk el, amiből komoly bevételre tett szert a költségvetés. A
résztvevők számát jelzi, hogy az 1000 főre készült ebéd is korán elfogyott. Köszönöm
mindenkinek a segítségét, úgy gondolom, hogy egy jó rendezvényt sikerült létrehozni. Szép
számmal voltunk és úgy gondolom mindenki jól érezte magát. Ha nincs vélemény,
megköszönöm a részvételt, a testületi ülést bezárom.
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

Mezőssy Gyöngyi

5

Kajus László.
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Jegyzőkönyv-hitelesítők
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