Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma:Ö/8-17/2017.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november
napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve:

23.

a./ Jegyzőkönyve: 1-től - 17-ig.
b./ Tárgysorozata: 1-től- 5-ig
c./ Határozatai: 61-68
d./ Rendelete:8-9
Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/
1./Előterjesztés a kötelező felvételt
véleményezésére
Előadó: Szabó Béla polgármester

biztosító

általános

iskolai

2./ Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának meghatározására
Előadó: Szabó Béla polgármester
3./Előterjesztés az önkormányzat 2017 évi költségvetésének módosítására
Előadó: Szabó Béla polgármester
4./Előterjesztés a BURSA Hungarica egyedi kérelmek elbírálására
Előadó: Szabó Béla polgármester
5./ Egyebek
Előadó: Szabó Béla polgármester
Ököritófülpös, 2017. november 23.

Tisztelettel:
Szabó Béla
polgármester

Szécsi Csaba mb.
jegyző

0

körzethatárok

JEGYZŐKÖNYV

Készült:Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 23.
napján 9 órakor megtartott nyilvános ülésén.
Az ülés helye:Ököritófülpösi Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Gál Sándor
Jakabné Zajti Tünde
Szabóné Sebők Gyöngyi
Kukucskáné Laboncz Márta
Kiss László
Tanácskozási joggal megjelent: Szécsi Csaba mb. jegyző
Meghívottként jelen van: Kissné Czibere Csilla pénzügyi vezető
Szabó Béla Polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi tagból, 7 fő az ülésen megjelent, az
ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal a napirendre tett javaslatot elfogadja.
1./Előterjesztés a kötelező felvételt
véleményezésére
Előadó: Szabó Béla polgármester

biztosító

általános

iskolai

körzethatárok

E L Ő T E R JE S Z T É S
- a Képviselő-testülethez Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a
kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az általános iskolák felvételi körzetét. A felvételi
körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési
önkormányzatok véleményét. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése
szerint a felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó
napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét,
amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó
gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.
A kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az
illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt körzetekről.
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A fentiekben írtak szerint az önkormányzat véleményének tartalmaznia kell a település
jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi
és tagintézményi bontásban. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
megállapításának feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 67/A. §-a tartalmazza, e helyzet fennállását kérelem alapján a jegyző állapítja
meg.
Ököritófülpös, 2017. november ….
Szabó Béla sk.
polgármester
Szabó Béla polgármester: Ez egy formaság. A részleteket Csaba ismerteti.
Szécsi Csaba mb.jegyző: Ezt jogszabály írja elő. Az önkormányzatoknak minden év november
30-ig kell a közigazgatási hivatal felé azt, hogy a helyi általános iskolába mennyi hátrányos és
halmozottan hátrányos gyermek jár, valamint közölni kell a településen működő oktatási
intézmények nevét. Halmozottan hátrányos helyzetű gyerek a Németh Lili Általános Iskolában
62 fő jár, hátrányos helyzetű 18 fő. Összességében a településen 164 fő hátrányos helyzetű
gyereket tartunk számon.
Kukucskáné Laboncz Márta: A gyermekvédelmisek száma 160 ?
Szécsi Csaba: Aki gyermekvédelmit kap, az hátrányos helyzetű is. Az előterjesztésben csak az
általános iskolába járó gyerekek vannak.
Kukucskáné Laboncz Márta: Az iskolában hány gyermekvédelmi támogatásban részesülő
gyermek van ? Azt nem kell ebbe beleírni?
Szécsi Csaba: Nem, amit itt látsz, arról kell csak nyilatkozni,
Szabó Béla Polgármester: Van még kérdés? Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a
Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását javasolta.
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testületének
61/2017.(XI.23.)Kt.
határozata
A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ Megállapítja, hogy Ököritófülpös településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, a Németh Lili Általános Iskolába járó
gyermekek létszáma 62 fő.
2./ Megállapítja, hogy Ököritófülpös településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, a Németh Lili Általános Iskolába járó gyermekek
létszáma 18 fő.
3./ Kijelenti, hogy Ököritófülpös településen - a Németh Lili Általános Iskola (4755
Ököritófülpös, Kossuth utca 57/a.) melynek működési körzete Ököritófülpös és Rápolt település
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valamint az Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda (4755 Ököritófülpös, Kossuth utca 72.)
működési területe Ököritófülpös és Rápolt település - elnevezésű köznevelési intézmény
működik.
4./ A településen pedagógiai szakszolgálati feladatokat a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Tagintézménye látja el (4700 Mátészalka, Kazinczy
Ferenc u. 3-5.).
5./Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a Kormányhivatal részére küldje meg.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: jegyző
Szabó Béla s.k.
polgármester

Szécsi Csaba s.k.
mb.jegyző

2./ Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának meghatározására
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester: A közmeghallgatást minden évben megtartjuk. Ennek az időpontját
2017.december 7.-én 15 órára javaslom. Ezt megelőzően egy órával lesz a települési arculati
kézikönyvnek a vitafóruma, aminek tegnap volt az előzetes fóruma. Ez az időpont azért is lenne
jó, mert nem kell kétszer összehívni az embereket. Van-e más javaslat?
Gál Sándor: Azt szeretném kérni, hogy mindenkit értesítsünk ki. A három órai időpontot is
sokan kérték.
Szabó Béla polgármester: A közmeghallgatást igen, de a másikat nem írja elő rendelet, hogy
személyesen értesítsük az embereket. Ki kell plakátolni. A közmeghallgatásra a megívót
mindenki megkapja a postaládájába. Nem lesznek többen.
Szabó Béla Polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületnek
az előterjesztés elfogadását javasolta.
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
62/2017.(XI.23.)Kt.
határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a közmeghallgatás időpontját 2017. december 07. napján 15 órára tűzi ki.
Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő:2017.12.07.
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3./Előterjesztés az önkormányzat 2017 évi költségvetésének módosítására
Előadó: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester:
ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethezÖköritófülpös Nagyközség Önkormányzatának
2017. évi költségvetés módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 34. § alapján a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletét az év közben jelentkező
gazdasági események miatt az alábbiak szerint szükséges módosítani:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási
előirányzatát 1.243.999.092 Ft-ban határozta meg, melynek 297.298.163 Ft-tal történő
módosítását az alábbiak szerint javaslom:
a.) 2017. július 26-án a költségvetés módosításakor Alpolgármester Úr a 44/2017. (VII.26)
Kt. határozat alapján úgy döntött, lemond arról, hogy a tiszteletdíját visszamenőleg
kifizessék, így lehetőség nyílt arra, hogy a közalkalmazottak 2017. augusztus 1. napjától
cafeteria juttatást kapjanak. Így kiadási oldalon a személyi juttatások jogcímet 420.000
Ft-tal, a munkaadókat terhelő juttatásokat 145.000 Ft-tal szükséges csökkenteni,
valamint a működési célú támogatások államháztartáson belül jogcímen szükséges az
előirányzat 565.000 Ft-tal történő emelése.
b.) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvény alapján az
önkormányzatoknak Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendeletet
kötelesek készíteni, melynek célja, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg
környezeti kultúrájukat, és fejlesszék azt. Mindennek fedezetére az Önkormányzat állami
támogatásban részesül, így bevételi oldalon az önkormányzatok működési támogatása
jogcímen 1.000.000 Ft-tal, kiadási oldalon a beruházások jogcímen, ugyanezen
összeggel szükséges az előirányzatot megemelni.
c.) Magyarország 2017. évi költségvetéséről szól 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 7.
pont és a III. 1. pont szerint települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott. A
támogatói okirat szerint az Önkormányzata 2017. évben 6.456.222 Ft összegű
támogatásban részesült, mely összeggel lehetőség nyílik az Önkormányzata 2017. évi
költségvetésekor tervezett hiány csökkentésére.
d.) 2017. évben a költségvetési törvény lehetőséget biztosít az önkormányzatok részére,
hogy a 3. melléklet I. 7. pontja szerint valamint a III. 1. pontja szerint rendkívüli
önkormányzati támogatás címén nyújthatnak be pályázatot. A társult önkormányzatok,
így Rápolt Község Önkormányzata és Géberjén Község Önkormányzata 2017. évben
sikeresen pályázott, melynek keretében a Közös Hivatali költségekhez történő
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hozzájárulásuk egy részét sikeresen teljesítették Ököritófülpös Nagyközség
Önkormányzata felé. Ennek keretében Önkormányzatunknál a működési célú átvett
pénzeszközök államháztartáson belüli jogcímen 1.917.000 Ft-tal történő emelésére van
lehetőség és ugyanezen összeggel Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata 2017.
évben tervezett hiányát tudja csökkenteni.
e.) 2017. év október hónapban a normatíva felülvizsgálat során a nyilvántartásokból
megállapításra került, hogy az intézményi gyermekétkeztetés során a normatíva
igényléshez képest kevesebb étkező volt naponta átlagosan, így a bevételi oldalon az
önkormányzatok működési támogatása jogcímet lehetőség nyílt 489.600 Ft-tal
csökkenteni, kiadási oldalon pedig az finanszírozási kiadások jogcímet kell ugyanezen
összeggel csökkenteni.
f.) 2017. év október hónapban a normatíva felülvizsgálat során a nyilvántartásokból
megállapításra került, hogy a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése során a
normatíva igényléshez képest több élelmezési adagszám került kiosztásra, így bevételi
oldalon az önkormányzati működési támogatást szükséges 1.585.170 Ft-tal emelni, mely
kiadási oldalon a finanszírozási kiadásokra nyújt fedezetet.
g.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja miatt 356.484
Ft előirányzattal kell az önkormányzati működési célú támogatást megemelni, mely
összeggel azonos mértékben van lehetőség a bevételi oldalon helyi önkormányzatok
rendkívüli támogatási előirányzatát csökkenteni.
h.) A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65.§ (2) bekezdése alapján
2017. évi szeptember hónapjában a Gyöngyszem Óvoda óvodapedagógusai
béremelésben részesültek mely lehetőséget teremt az állami támogatás 314.640 Ft-tal
történő emelésére és ugyanezen összeggel a kiadási oldalon a működési célú
pénzeszközátadások jogcímet 314.640 Ft-tal szükséges megemelni.
i.) 2017. évi októberi normatíva felülvizsgálat során megállapításra került, hogy az
Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvodában nevelés-oktatásban részvevő gyermekek
létszáma 89 Fő, az október 1-ei KIR statisztika alapján. Ennek következtében a az
Önkormányzat 1.566.487 Ft pótlólagos állami normatíva jogosult, mely alapján
lehetőség nyílik az önkormányzati működési támogatások ugyanezen összeggel történő
emelésére, illetve fedezetet biztosít a társulásnak történő pénzeszköz átadás ugyanezen
összeggel történő emelésére.
j.) Az 1316/2017.(VI.8.) a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem
rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak
2017. évi illetményéhez kapcsolódó támogatás biztosításáról szóló kormány határozat
alapján az Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda 1.000.909 Ft pótlólagos normatívára
jogosult az óvodapedagógusok munkáját segítők esetében, mely lehetőséget biztosít a
önkormányzati működési támogatás 1.000.909 Ft-tal történő megemelésére, illetve
szükséges megemelni kiadási oldalon a működési célú átadott pénzeszközök
államháztartáson belülre 1.000.909 Ft-tal történő emelésére.
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k.) Magyarország 2017. évi költségvetéséről szól 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 9.
pontja szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatására sikeresen pályázott, mely támogatói okirat szerint
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata 403 erdei m3 tüzelőanyag megvásárlásához
7.677.150 Ft támogatásban részesült, így bevételi oldalon az önkormányzatok működési
támogatása jogcímen 7.677.150 Ft-tal, kiadási oldalon, ugyanezen összeggel szükséges a
dologi kiadások jogcímet megemelni.
l.) Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata az 1997. évi XXXI. törvény 20/A§-a alapján
3.454.000 Ft gyermekvédelmi támogatásban részesült, melyből 2017. évben 44 fő
részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. Az Önkormányzata költségvetési
előirányzatát így bevételi oldalon önkormányzati működési támogatás jogcímen
3.454.000 Ft-tal, kiadási oldalon az ellátottak juttatásai jogcímen, ugyanezen összeggel
szükséges megemelni.
m.) A 2016. évi XC törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja alapján pályázati kiírás jelent meg
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás keretében, melyre Ököritófülpös
Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott, így bevételi oldalon az
önkormányzatok működési támogatása jogcímen 291.000 Ft-tal, kiadási oldalon
beruházások jogcímen 291.000 Ft-tal szükséges az előirányzatot megemelni.
n.) 2017. évben is lehetősége nyílt az önkormányzatnak a nyári diákmunka keretében
középiskolában tanuló diákok foglalkoztatni, melynek fedezetére a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivataltól működési átvett pénzeszköz címén az előirányzatot
szükséges megemelni 972.190 Ft-tal és a kiadási oldalon a személyi juttatások jogcímen
796.877 Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok jogcímen 175.313 Ft-tal szükséges az
előirányzatot megemelni.

o.) Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata a TOP-3.2.1.-15-SB1-2016-000115 számú
Iskola Energetika Projekt keretében sikeresen pályázatot nyújtott be, mely pályázat
tartalmazza az iskola épületének teljes nyílászáró cseréjét, energetikai korszerűsítését.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata bevételi oldalon a felhalmozási célú átvett
pénzeszközök előirányzatát szükséges 279.926.217 Ft-tal, és kiadási oldalon a felújítási
kiadások jogcímen szükséges az előirányzatot ugyanezen összeggel módosítani.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
rendelet-tervezet szerinti költségvetés módosítás elfogadására.
Ököritófülpös, 2017. november …...
Szabó Béla sk.
polgármester
Szabó Béla polgármester: Erre azért kerül sor, mert bizonyos tételek változtak. Megkérem
Kissné Czibere Csillát, hogy erről szíveskedjen tájékoztatni bennünket.
Kissné Czibere Csilla: Ismerteti pontonként az előterjesztésben foglaltakat.
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Szabó Béla polgármester: Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?
Jakabné Zajti Tünde: Az óvodával kapcsolatban kérdezném meg. A költségvetés naptári évre
vonatkozik , január 1-től december 31-ig tart. Az intézménynél nevelési év van, szeptembertől
augusztus 31-ig.Nyolc hónap és négy hónap a normatíva igénylésnél az időszak. Azt hiszem,
hogy a költségvetést hét fővel terveztük. Van bértöbblet. Azt itt nem kell szerepeltetni? Vagy az
átcsoportosításra kerül?
Kissné Czibere Csilla: Az óvodapedagógusok létszáma és a normatíva gyereklétszám alapján
kerül meghatározásra. A bértöbbletet nem kötelező bérkifizetésre fordítani, hanem lehet óvoda
működésre, vagy fejlesztésre is.
Jakabné Zajti Tünde: Akkor most ami maradt óvodapedagógusi bér, az át lesz csoportosítva
máshova.
Szabó Béla polgármester: Nem máshova, hanem óvodán belül. Ez a pénz mindenképpen az
óvodánál marad, csak nem bérre lesz fordítva.
Kissné Czibere Csilla: Ezt a pénzt mindenképpen óvodai feladatra kell elkölteni, ami lehet bér,
működés vagy fejlesztés.
Gál Sándor: Az előterjesztés szerint az önkormányzat sikeresen pályázott és nyert 6.456.222 Ftot és ezt a hiány csökkentésére használjuk fel. A két önkormányzat is pályázott és nyert
1.917.000 Ft-ot , ez által is tudjuk csökkenteni a hiányunkat. Akkor még tartozik nekünk a két
önkormányzat gondolom. Vagy csak ennyivel tartoztak?
Szabó Béla polgármester: Géberjén is tartozik és Rápolt is tartozik még valamennyivel.
Gál Sándor: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata 3.454.000 Ft gyermekvédelmi
támogatásban részesült, melyből 2017. évben 44 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban. Én elosztottam a 3.454.000.-Ft-ot és egy főre kijött 78.500.-Ft. Én úgy tudom,
hogy 6000 és 6500 forintot kapnak a rászorulók.
Kissné Czibere Csilla: Ezt a számot az igénylésből írtam ki, lehet, hogy ez a szám azóta
változott.
Gál Sándor: Ezt kétszer kapják egy évben. Akkor majd negyvenezer forintot kapnának. Nekem
ez egy kicsit furcsa, hogy ez a szám hogy jött ki..
Szabó Béla polgármester: A 44 fő lehet szülő is.
Jakabné Zajti Tünde: Nem családonként? Egy családban lehet több gyerek is.
Szécsi Csaba: Ez biztosan nem jó így.
Gál Sándor: Megyek tovább. A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása 10.153.350.-Ft,
holott 6.456.222.-Ft volt írva.
Kissné Czibere Csilla: Az, amit nézel, már a költségvetési rendelet.
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Gál Sándor: Itt is végeztem számítást. Itt a különbözet 1.423.642.-Ft. Nem tiszta nekem, hogy
ez miből adódik. A másik az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.105.981 Ft. Mit takar ez?
Kissné Czibere Csilla: Amikor elkészítjük a beszámolót, marad egy pénzmaradvány. Ez egy
könyveléstechnikai tétel. Megkapjuk a jövő évi nulladik havi államit, amit azért kapunk, hogy
januárban bért tudjunk fizetni. Ezt ide utalják mondjuk ez év december 18-án. Nekünk ezt
államháztartáson belüli megelőlegezésnek kell könyvelni. Ez olyan, mintha nekünk plusz pénzt
adnának, de ezt vissza kell könyvelnünk, mintha ezt visszaadnánk, ezt hívják államháztartáson
belüli megelőlegezések visszafizetésének.
Gál Sándor :A tízmillió és hat millió forint között azért van különbség.
Szabó Béla polgármester: Sanyi ,hírtelen felsoroltál itt vagy hat kérdést, attól nem fogsz
tisztábban látni te sem, Legalább egyesével tetted volna fel őket, nem lehadarod és utána pedig
várod a választ. Menjél sorba, külön-külön, tételesen. Már azt sem tudjuk, mit kérdeztél az
elején.
Gál Sándor: Akkor azt szeretném kérdezni, hogy ez a tízmillió forint miért így szerepel.
Kissné Czibere Csilla: A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása úgy lett legutóbb
elfogadva, hogy 18.883.056.-Ft volt a hiány. Ezt az összeget csökkenti a bérkompenzáció, amit
mi kaptunk rendkívüli támogatás és amit a két önkormányzat kapott támogatást. Így jön ki a
tízmillió.
Kukucskáné Laboncz Márta: Az e.) pontban az van írva, hogy a bevételi oldalon csökkentünk,
majd a kiadási oldalon ugyanezen összeggel csökkentünk. Szerintem itt elírás van.
Szerintem úgy van, hogy az egyik helyen csökkentek, akkor a másik helyen növelek mert így
hozom a költségvetést egyensúlyba.
Kissné Czibere Csilla: Valóban így van. Elnézést kérek.
Kukucskáné Laboncz Márta: Az f) ponttal kapcsolatban .Normatíva felülvizsgálat történt. Én azt
olvastam ki ebből, hogy kevesebbet igényeltünk, mint amire szükségünk lett volna.
Ezt a normatívát sikerült-e pótlólag megkapnunk, vagy az önkormányzat saját bevételéből kell
kifizetnünk?
Szabó Béla polgármester: Az előbb mondta el Csilla, hogy később megigényeltük.
Kukucskáné Laboncz Márta: Utólag, normatíva támogatásban ezt az összeget akkor
érvényesíteni tudjuk.
Szabó Béla polgármester: Megkaptuk, igen.
Kukucskáné Laboncz Márta: A másik kérdésem lehet, hogy nem ide tartozik, de többek között
emiatt sem fogadom el, mert nem vagyunk tájékoztatva, hogy mi történik itt az
önkormányzatnál. Én itt eddig nem halottam, hogy nyári diákmunkában itt diákok
foglalkoztatására került sor. Erről én nem tudtam. Emiatt biztosan nem fogadom el a
költségvetés módosítását, mert ha valamiről nem tudok, utólag ne tegyenek elém ilyen papírt.
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Szabó Béla Polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületnek
az előterjesztés elfogadását javasolta.
A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2017.(XI.23.) számú
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 07.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban:
Rendelet ) módosítására a következőket rendeli el:
1.§.
A Rendelet 2. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata 2017 évi költségvetésének
a) Bevételi előirányzatát
Kiadási előirányzatát

946.700.929 Ft-ról 1.243.999.092 Ft-ra
946.700.929 Ft-ról 1.243.999.092 Ft-ra módosítja.

b) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
Önkormányzat működési támogatás

219.952.167 Ft

Egyéb működési bevételek

6.000.000 Ft

Közhatalmi bevételek

14.350.000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson b.
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása

203.507.241 Ft
10.153.350 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson b.711.899.015 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson k. 45.714.605 Ft
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)

32.422.714 Ft

c) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
Személyi juttatások

198.212.445 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

25.610.579 Ft

Dologi kiadások

74.608.717 Ft
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Ellátottak pénzbeli juttatásai

18.686.281 Ft

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államh.b.

155.195.074 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.105.981 Ft

Beruházások

450.653.798 Ft

Felújítások

313.721.598 Ft

Általános tartalék

204.619 Ft

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Béla sk.
polgármester
Kihirdetési záradék:

Szécsi Csaba sk.
mb.jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. 11.23.
Szécsi Csaba sk.
mb.jegyző

Kissné Czibere Csilla távozik az ülésről.
4./ Előterjesztés a BURSA Hungarica egyedi kérelmek elbírálására
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla Polgármester: Megkérem Szécsi Csaba megbízott jegyzőt, hogy ismertesse a
napirendi pontot.
Szécsi Csaba mb.jegyző: Idén 6 kérelem érkezett be a pályázati kiírásban rögzített határidőig.
Mindenki megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak. Az önkormányzat jövedelmi határt nem
állapított meg, így kizáró feltétel csak az lehetne például, ha valaki rendészeti felsőfokú
intézményben tanulna tovább. Mindenki nappali tagozaton végzi tanulmányait, a pályázati
űrlapot időben beadták, a szükséges mellékleteket csatolták. Az szükséges most már, hogy a
képviselő-testület egyenként döntsön a kérelmekről. A támogatás összege havi 5.000 Ft lenne
csakúgy, mint az előző években.
Szabó Béla Polgármester: Köszönöm.
Aki egyetért azzal, hogy Mészár Éva „A” típusú Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatát támogassa
az önkormányzat, az kérem kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
63/2017.(XI.23.)Kt. határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy havi 5.000.-Ft támogatásban részesíti az önkormányzat által meghirdetett
Bursa Hungarica pályázati felhívásra Mészár Éva (Nyíregyháza, 1996. 11.21., an.:Jakab Éva)
által benyújtott „A” típusú pályázatot.
Felelős: Szécsi Csaba mb. jegyző
Határidő: értelem szerint
Szabó Béla Polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Boros Dóra „A” típusú Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázatát támogassa az önkormányzat, az kérem kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
64/2017.(XI.23.)Kt. határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy havi 5.000.-Ft támogatásban részesíti az önkormányzat által meghirdetett
Bursa Hungarica pályázati felhívásra Boros Dóra (Mátészalka, 1999. 04.01., an.:Nagy Mária)
által benyújtott „A” típusú pályázatot.
Felelős: Szécsi Csaba mb. jegyző
Határidő: értelem szerint
Szabó Béla Polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Beregi Dávid „A” típusú Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázatát támogassa az önkormányzat, az kérem kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
65/2017.(XI.23.)Kt. határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy havi 5.000.-Ft támogatásban részesíti az önkormányzat által meghirdetett
Bursa Hungarica pályázati felhívásra Beregi Dávid (Mátészalka, 1999. 04.02., an.:Paszternák
Erika) által benyújtott „A” típusú pályázatot.
Felelős: Szécsi Csaba mb. jegyző
Határidő: értelem szerint
Szabó Béla Polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Keresztesi Csilla „A” típusú Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázatát támogassa az önkormányzat, az kérem kézfenntartással
szavazzon.
A Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
66/2017.(XI.23.)Kt. határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy havi 5.000.-Ft támogatásban részesíti az önkormányzat által meghirdetett
Bursa Hungarica pályázati felhívásra Keresztesi Csilla (Mátészalka, 1998. 12.22.,
an.:Kastenmayer Enikő) által benyújtott „A” típusú pályázatot.
Felelős: Szécsi Csaba mb. jegyző
Határidő: értelem szerint
Szabó Béla Polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Jakab Zsolt „A” típusú Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázatát támogassa az önkormányzat, az kérem kézfenntartással szavazzon.
Jakabné Zajti Tünde bejelenti személyes érintetségét.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot alkotta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
67/2017.(XI.23.)Kt. határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy havi 5.000.-Ft támogatásban részesíti az önkormányzat által meghirdetett
Bursa Hungarica pályázati felhívásra Jakab Zsolt (Mátészalka, 1995. 09.22., an.:Zajti Tünde)
által benyújtott „A” típusú pályázatot.
Felelős: Szécsi Csaba mb. jegyző
Határidő: értelem szerint
Szabó Béla Polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Móricz Petra „A” típusú Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázatát támogassa az önkormányzat, az kérem kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
68/2017.(XI.23.)Kt. határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy havi 5.000.-Ft támogatásban részesíti az önkormányzat által meghirdetett
Bursa Hungarica pályázati felhívásra Móricz Petra (Mátészalka, 1997. 02.21., an.:Bakos
Erzsébet) által benyújtott „A” típusú pályázatot.
Felelős: Szécsi Csaba mb. jegyző
Határidő: értelem szerint
5./ Egyebek
Előadó: Szabó Béla polgármester
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Szabó Béla polgármester: A tűzifa rendeletet kellene először módosítanunk. Módosítani kellene
az 1 m3-t 2 m3-re mert nem lesz annyi jogosult. Van olyan ingatlan, ahol többen is beadták a
kérelmet, de a rendelet szerint csak egy ember kaphat egy ingatlanban.
Kukucskáné Laboncz Márta: Javaslom, hogy módosítsunk a rendeleten. Mivel több kérelem
érkezett és igény van arra, hogy egy lakóingatlanban több család is kapjon. Úgy gondolom, hogy
életszerű, hogy ezek a családok egy ingatlanon belül külön élnek, fűtenek. Javaslom, hogy
módosítsuk úgy a rendeletünket, hogy egy ingatlanra ne csak egy család, hanem több család is
kaphasson.
Szabó Béla polgármester: A múltkor Sándor ragaszkodott a paragrafus minden betűjéhez. Ő volt
az, aki kötötte az ebet a karóhoz, hogy el ne merjünk térni, mindenkinek ki kell szállítani a fát és
a rendeletet törvény szerint kell végrehajtani.
Egyik héten így járunk el, másik héten meg amúgy. A jogszabály nem teszi lehetővé, hogy egy
lakóingatlanra több személynek is adjunk. Ehhez testületi döntés kell.
Kukucskáné Laboncz Márta: Módosítani kell a rendeletet.
Gál Sándor: Csatlakozom Mártihoz. Ahol bizonyított, hogy több család él, hadd kaphassanak
azok is.
Szécsi Csaba mb.jegyző: Azt kellene először tisztázni, hogy kire gondoltok mint külön család.
Aki nagykorú és beírta magát, hogy egyedülálló, vagy aki nagykorú és van élettársa, van
gyereke.
Gál Sándor: Vannak olyan emberek akik nem tudtak róla, hogy meddig lehet beadni. Tegnap is,
mikor itt voltam jött egy ilyen személy. Az a lakás akkor nem fog kapni ,igaz ?
Szécsi Csaba mb.jegyző: Nem igaz. Küldtünk ki nekik kérelmet és vissza is hoztuk kitöltés
után.
Gál Sándor: Köszönöm a nevükben is.,
Szabó Béla polgármester: Módosítjuk a beadási határidőt. Az egész faluban két ember volt,
akiről tudunk. Úgy gondolom ez nem rossz arány.
Kukucskáné Laboncz Márta: Bent vannak a kérelmek, ahol mindenki büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozott. Nem kell itt vizsgálódni, az alapján lehet dönteni.
Szécsi Csaba mb. jegyző: Meg kell határozni a feltételeket, hogy ki jogosult még.
Gál Sándor: 486 kérelem érkezett be?
Szécsi Csaba mb.jegyző:476 kérelem érkezett be határidőben és 8 kérelem határidő után.
Szabó Béla polgármester: Ezért kérem majd, hogy módosítsuk a beérkezési határidőt.
Gál Sándor: Azt mondtad emeljük fel a mennyiséget 2 m3-re.
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Szabó Béla polgármester: Sanyi ! Nem jól értetetted. A felső határt emeljük meg. Ez nem azt
jelenti, hogy annyit fog kapni, de egytől többet kell kiosztani valószínűleg.
Gál Sándor: Én azt kérném akkor, hogy ha van olyan lakás, ahol két vagy három család él és
kettő rászorult, akkor azok kaphassanak.
Szécsi Csaba mb.jegyző: Sanyi ! Ezzel mindenki egyetért. Azt kell meghatározni, hogy ki
kapjon.
Gál Sándor: Engemet megkerestek olyanok is, akiknek a jövedelme a 114.000.-Ft-ot
meghaladta, hogy mit csináljon. Én mit tudjak tenni?
Szécsi Csaba mb. jegyző: A rászorultsági összehatár elég magasan lett meghatározva.
Kiss László: Úgy nem lehet kiosztani úgy sem, hogy mindenkinek megfeleljen.
Szabó Béla polgármester: Akkor a rendeletet módosítsuk úgy, hogy a háztartás helyett
családokat vegyünk figyelembe és azok az egy lakásban élő családok is kaphassanak, akik
kiskorú gyerek ellátásáról gondoskodnak, a tűzifa mennyiségét 2 m3-re emeljük, míg a beadási
határidő 2017.11.22 legyen.
Kérem szavazzunk!
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló
5/2017. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az 5/2017. (XI.2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló
5/2017. (XI.2.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Hr.) 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.§ (1) Ugyanazon lakásban élő személyek vagy családok közül egy kérelmező vagy család
részére állapítható meg a támogatás.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően méltányosságból, ugyanazon lakásban élő családok közül azon
családok részére is megállapítható a támogatás a jogosult családon kívül, akik kiskorú gyermek
ellátásáról gondoskodnak, amennyiben megfelelnek a jogosultsági feltételeknek.
(3) Ököritófülpösi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy
kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe az elbírálás során.”
2.§ A Hr.11.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„11. § (1) Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem az 1. számú melléklet
szerinti formanyomtatványon 2017.november 6 . napjától 2017. november 22. napjáig nyújtható
be.”
3.§ A Hr.
a) 6.§-ban az „egy háztartásban élők” szövegrész helyébe az „együtt élők” szöveg,
b) 9.§ nyitó szövegrészében az „1 m3 ” szövegrész helyébe „ 2 m3 ”szöveg
c) 9.§ b) pontjában az „a háztartásában” szövegrész helyébe az „a családjában” szöveg,
d) 11.§ (2) bekezdésében az „a háztartásban” szövegrész helyébe az „a családban” szöveg
lép.
3. § (1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti .
(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
K.m.f.
Szabó Béla s.k.
Polgármester

Szécsi Csaba s.k.
mb.jegyző

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2017.11.23. napján kihirdetésre került.
Szécsi Csaba sk.
mb.jegyző

Szabó Béla polgármester: Kedvesné Fülöp Ildikó egészségügyi okok miatt befejezi belső
ellenőri tevékenységét. Az idei évet lezárja, de keresnünk kell egy belső ellenőrt a továbbiakban,
mivel ez kötelező. Kérem fogadjátok el a lemondását. Kell helyette valakit találnunk.
Gál Sándor: Azt szeretném kérdezni, hogy az önkormányzat vett-e külön szociális tűzifát ?
Azért kérdezem, mert mondják az emberek, hogy a Jakab féle portán egy bizonyos mennyiség
be van bepakolva. Miért van az oda bepakolva. Erre szeretnék tőled választ kapni, ha tudsz róla.
Szabó Béla polgármester: Nem tudok róla, nem tudom miről beszélsz.
Gál Sándor: Akkor kérlek, ennek nézz utána! A másik kérdésem, hogy térkövet értékesítettünk
nem csak helyi lakosnak is?
Szabó Béla polgármester: Igen.
Gál Sándor: Mert tőlem is kérdezték többen. Én azt mondtam, hogy úgy tudom, helybélieknek
adunk csak el.
Kukucskáné Laboncz Márta: Én olyan rendeletre emlékszem, hogy ezért a pénzért csak
helybelieknek adunk el.
Szabó Béla polgármester: Nem a helyben lakás a korlátja, hanem a gyártási kapacitás.
Elsősorban a saját és a rápolti önkormányzat igényeit elégítjük ki, ami azon felül marad, azt
értékesítjük.
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Kukucskáné Laboncz Márta: A papírra nem ez van írva.
Szabó Béla polgármester: Ezt a gyakorlatot követjük. Egyébként, ha Ököritófülpösről jelezte
valaki, hogy szeretne venni, akkor kapott.
Gál Sándor: Akkor vehet más is, ha lesz térkövünk. Az önkormányzatnak hadd legyen bevétele.
Miért maradt félbe a temető kerítésének felújítása?
Szabó Béla polgármester: Ezt nem tudom. Annyit tudtam, hogy megvan a fa és csinálják.
Gál Sándor: A tegnapi lakossági fórummal kapcsolatosan úgy gondolom, hogy neked minden
képviselőt meg kellett volna hívnod. Az emberek nekem nap közben szóltak, hogy nekik
kötelező oda menni. Milyen dolog ez? A lakosságot is jobban ki kellett volna értesíteni.
Szabó Béla polgármester: Ez egy figyelemfelhívó gyűlés volt. Nem kellett semmiről vitatkozni,
mert nem volt min. Ez a fórum arról szólt, hogy lesz egy települési arculati kézikönyv, annak
lesz majd egy lakossági fóruma, ahol a lakosság ténylegesen elmondhatja a véleményét és akkor
majd beépítik a lakosság által kért esetleges kéréseket. Ez egy figyelemfelhívó gyűlés volt, te
ennek egy kicsit nagy jelentőséget tulajdonítasz. Annyi a kötelezettségünk, hogy ki kell
plakátolni, ami megtörtént. Az, hogy a közmunka programból odavezényeltünk öt embert, hogy
ne legyen üres a terem, az egy bevett szokás. Munkaidőben voltak. Nem felháborodni kellett
volna nekik, hanem megköszönni, hogy melegben ülhettek.
Gál Sándor: Lakossági bejelentést kaptam, hogy a kinti kerékpárúton a te földedről, a ti gépetek
hordta fel a sárt. Úgy takarította le az a másik Szabó Béla. A felesége a porcsalmi uton
kerékpárral ment, majdnem fel is borult, annyi sár volt rajta. Miféle dolog az, hogy neki kell
letakarítani, holott törvény is írja elő, hogy aki felviszi, annak kell lepucolni.
Szabó Béla polgármester: Nem tudom miről beszélsz Sanyi. Sárban nem is dolgoztunk.
Ilyeneket lehet mondani. Azt akkor kell reklamálni, mikor ott van, nem két hónap múlva. A
kerékpárútra mi semmilyen sárt nem hordtunk, mivel keresztben megyünk át rajta, nem
hosszában.
Gál Sándor: Jelzem neki, hogy mit mondtál.
Kiss László: A Szőke tagba ott van a lejáró. 35 traktor is közlekedik rajta.
Gál Sándor: Ő mondta, hogy Bélának a földjénél van.
Kiss László: Mert a Béláé van legszélen.
Szabó Béla: Mind az ötszáz méter föld az enyém, akkor mindre én hordom fel a sárt.
Kukucskáné Laboncz Márta: Nem tudom tudjátok-e, hogy a Kossuth utcán kisajátítás folyik. A
rápolti újsoron. Ott nagyon sok ököritófülpösi lakostól vesznek el földeket. Úgy gondolom,
hogy ebben az önkormányzatnak a lakosok segítségére kellene sietnie.
Kiss László: Milyen kisajátítás. Az a saját tulajdona Ferinek. Az, hogy a tsz világ idején
mindenki kitolta a kertjét 15,20,30 méterrel, bele ültetett fákat, az egy dolog. Most azt Feri
megvette, kimérette, mert gyümölcsöst akar telepíteni. Ez nem kisajátítás Márti.
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Kukucskáné Labonc Márta: Húsz évig használták.
Szabó Béla polgármester: Akkor jogtalanul használták. Ez nem önkormányzati kompetencia.
Ebbe a bíróságnak, vagy a földhivatalnak van kompetenciája.
Kukucskáné Laboncz Márta: A kisebbségi önkormányzat fával tüzel?
Szabó Béla polgármester: Igen.
Kukucskáné Laboncz Márta: Milyen fával?
Szécsi Csaba mb.jegyző: Most vettek tíz mázsa fát.
Kukucskáné Laboncz Márta: Kérnék még egy tájékoztatást arról, hogy mi történt a
gondozókkal.
Szabó Béla polgármester: Milyen gondozókkal ?
Kukucskáné Laboncz Márta: A térítési díj bevezetése óta a nyugdíjasok visszamondták a
gondozást, vagy ugyan úgy maradt?
Szabó Béla polgármester: Rövid leszek. A nyugdíjasok mind bevállalták.
Kukucskáné Laboncz Márta: Én azt halottam a faluban, hogy van olyan gondozó, hogy ő fizeti
ki az idősek helyett a gondozási díjat. Az önkormányzat segítsen azokon az időseken, akik ezt
nem tudják kifizetni.
Szabó Béla polgármester: Teljesen más csavart vittél bele. Azért fizeti ki esetlegesen a gondozó,
hogy neki a munkahelye megmaradjon.
Kukucskáné Laboncz Márta: Akkor hogy működik az ő kapcsolatuk?
Szabó Béla polgármester: Járj utána.
Kukucskáné Laboncz Márta: Nem gondolom, hogy ezt így kellene csinálni, hanem meg kellene
segíteni őket anyagilag.
Szabó Béla polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és a nyilvános ülést bezárta.

K.m.f.
Szabó Béla
polgármester

Szécsi Csaba
mb.jegyző
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