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ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma:Ö/ 286-12 /2018.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.július 11. napján
tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve:
a./ Jegyzőkönyve: 1-től 17- ig
b./ Tárgysorozata: 1-től- 5-ig
c./ Határozatai: 36-tól- 38-ig
d./ Rendelete: 6

Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/

1./Előterjesztés: A személyes gondoskodást nyújtó szociális
igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet véleményezése
Előadó: Szabó Béla polgármester

ellátásokról,

2./Előterjesztés: A temetőrendelet módosítása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szabó Béla polgármester
3./ Előterjesztés: Önkormányzati ingatlan értékesítéséről
Előadó: Szabó Béla polgármester
4./ Előterjesztés: Tájékoztató Helyi Esélyegyenlőségi Programról
Előadó: Dr. Horváth László jegyző
5/Egyebek
Ököritófülpös, 2018. június 18.
Tisztelettel:
Szabó Béla
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 11.
napján 9:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Ököritófülpösi Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Kiss László
Szabóné Sebők Gyöngyi
Kukucskáné Labocz Márta
Gál Sándor
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Horváth László jegyző
Szabó Béla Polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi tagból, 6 fő az ülésen megjelent, az
ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal a napirendre tett javaslatot elfogadja.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1./Előterjesztés: A személyes gondoskodást nyújtó szociális
igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet véleményezése
Előadó: Szabó Béla polgármester

ellátásokról,

azok

Szabó Béla polgármester:
Köszöntöm a Képviselő Testület tagjait ! Az előterjesztést mindenki megkapta, arról van szó,
hogy a Nagyecsedi társulás elfogadta a költségvetését és ezt Nagyecsed városnak rendeletben
kell szabályoznia. A rendeletet pedig a társulási tagoknak véleményezni kell. Tehát nem
jóváhagyni, mivel arról ami benne szerepel, már döntött a testület.

Kukucskáné Laboncz Márta:
Ha jól értelmezem, akkor 33 fő veszi igénybe a szolgáltatást, nem tudom van e változás ebben?
Két nap vannak ott, úgy 8-9 fő akik bejárnak. Ők csak uzsonnát kapnak. És vannak akiknek
1

kiszállítjuk. Így az emelés után nem fogják igénybe venni az uzsonnát ennyi pénzért, az én
logikám szerint, de azért vagyunk itt, hogy ezt megbeszéljük. A Nagyecsed által megküldött
anyag számomra nem ad minden kérdésemre választ.
Szabó Béla polgármester:
A saját költségvetésünk kárára fog menni ha nem fogadjuk el a rendelet tervezetet, meg kell
nézni, hogy megéri e továbbra is a társulásba benne lenni.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Én azt szeretném, ha működne az idősek otthona, csak ezt az anomáliát nem értem az anyagban,
amit Nagyecsed küldött. Szerintem már az a 8 ember sem fogja igénybe venni ilyen emelés után
a szolgáltatást. Az időseknek is kell egy kis közösségi élet, nagyon sajnálnám ha ettől elesnének.
Azt szeretném ha mind a 33 ember járna oda és nemcsak hetente kétszer.
Szabó Béla polgármester :
Valóban rosszul érinti az időseket, de senkit nem kötelezhetünk arra, hogy járjon oda vagy
igénybe vegye. Ennek a dolognak két oldala van. Az egyik amit ti mondtok, az emberi oldala, a
másik pedig a költségvetési oldal. Rengeteg plusz kiadással járna, amit nem biztos, hogy az
önkormányzat fel tud vállalni.
Szécsi Bálint:
Akkor itt most szeretnék egy pár szakmai észrevételt tenni. Van lehetőség arra, hogy
térítésmentesen vegyék igénybe a szolgáltatást. Mégpedig ha a gondozási szükséglet a napi egy
órát nem haladja meg, akkor nem kell érte fizetni. Ezeket a kedvezményeket hozza is az
előterjesztés. Le lehetne ezt úgy papírozni, hogy maximum 40-45 percet vesz igénybe a
gondozás adott személy esetében, csak a gondozási központban lévő ember ha úgy
dokumentálja le a gondozási szükségletet, hogy az egy óránál többet vesz igénybe, akkor ezzel
ki is ütötte ezt a pontot. Biztos van olyan akinél valóban nem haladja meg az egy órát a
gondozási szükséglet ténylegesen, ebből a létszámból.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Ez így van, de a Nagyecsedi előterjesztésből nem tudjuk meg a legfontosabb adatokat de
hozzunk meg egy olyan döntést, amivel többletfizetésre kötelezünk ki tudja hány embert.

Szabó Béla polgármester :
Egy olyan emelést látok benne, ami jelentős a többi elfogadható. Ez az emelés közel 200 Ft-ot
tesz ki.
Kukucskáné Laboncz Márta:
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Igen, és mivel nem látjuk teljesen a táblázatból ennek az okát, miért hagynánk jóvá olyat, ami
kedvezőtlen az igénybe vevőkre nézve.
Szécsi Bálint:
Igen , ebből nem derül ki, hogy milyen többletköltségek rakódnak rá a szolgáltatásra, amely
miatt emelni kell a díjat. Csak összevontan látjuk a számokat. Egy részletesebb kimutatás
szerencsésebb lett volna Nagyecsed részéről.
Gál Sándor:
Ebből valóban nem derül ki az emelés oka.
Szabó Béla polgármester :
Meddig nem késik ennek az elfogadása jegyző úr?
Dr. Horváth László jegyző:
Július 15-öt mondott a Nagyecsedi kolléga, szeretnék a hónap közepén összesíteni lezárni, hogy
utána hatályba tudják léptetni a rendeletüket.
Szécsi Bálint:
Akkor jelezzük, hogy részletesebb kimutatást és magyarázatot kérünk, hogy felelősen tudjunk
dönteni. A döntést pedig halasszuk későbbre.
Szabó Béla polgármester :
Én is javaslom, hogy ne fogadjuk el, hanem halasszuk el a döntést és kérjünk több információt.
Dr. Horváth László jegyző:
A társulás meghozta a döntést, ebben mi is benne vagyunk. A képviselő testületnek pedig a
jogszabály szerint véleményeznie kell.

Szabó Béla polgármester :
Kérdezem, hogy van e más hozzászólás?
Egyéb hozzászólás és észrevétel nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a
napirendet.
A képviselő testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
36/2018. (VII.11.)
határozata
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló
önkormányzati rendelet módosítására.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete, a Nagyecsedi
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet véleményezését elhalasztja.
Megbízza a jegyzőt, hogy Nagyecsed önkormányzatától, részletes kimutatást kérjen, a
döntés felelős meghozatala érdekében.
Ököritófülpös, 2018. 07.11.

K.m.f.

Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

2./Előterjesztés: A temetőrendelet módosítása
Előadó: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester:
Az urnás temetkezések során felmerült az a kérés, hogy az urnahely mérete kicsi és
nagyobbítsuk meg. Vannak különböző méretű és formájú urnák, ezért nem biztos, hogy jogos az
igény, de mivel felmerült a kérés , úgy gondolom, hogy a testületnek foglalkoznia kell ezzel a
problémával. Először a Dr. Szabó Péter temetésén merült ez fel, és akkor meg lett nagyobbítva.
Aztán volt még egy igény nagyobb urnahelyre, ami szintén a jelenlegi tarifa szerint 10.000 Ftért került kialakításra, ikresített formában. Ezért úgy gondolom, hogy emelni kell a díjon, mert
az ikresített helyet nem adhatjuk egy szimpla hely áráért. Nem mindenkinek van erre igénye, de
ahol nagyobbat szeretnének azt fizessék meg. Ez korábban nem lett leszabályozva, ezért
szeretném ha most ezt leszabályoznánk, hogy tiszta helyzetet teremtsünk. Egy urnahely áráért ne
lehessen kettőt kapni. Nem méltányos senkire sem nézve.
Szabóné Sebők Gyöngyi:
A Dr. Szabó Péter felesége azt mondta, hogy azért kellett 10.000 Ft-ot fizetnie, mert két helyet
vásárolt meg. Akkor ezt nagyon le kell pontosítani.
Szabó Béla polgármester:
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Igen, mert ez így nem igaz, mivel az eredeti rendeletben 1 urnahely az 10.000 Ft-ban lett
meghatározva.
Gál Sándor:
Ha visszaemlékeztek, akkor én ezt nem szavaztam meg akkor sem, mivel szerintem kicsi az
urnahely és így nem szabályos.
Szabó Béla polgármester:
Ez így ebben a formában nem igaz, mert szabvány urnahelyek vannak. Persze lehet akár 50 cmes urnát is venni, de ahhoz olyan urnafal kell, ahol a helyét ki lehet alakítani, ez főleg
városokban lehetséges.
Szabóné Sebők Gyöngyi:
És ha csinálnánk még egy urnafalat?
Szabó Béla polgármester:
Lehet itt akár 3 urnafalat is csinálni, de igény nincs rá. Ide Ököritófülpösre nem kell akkora.
Sokan mondják, hogy kicsi, de kérdezem én, akkor nem lehet ehhez való kisebb urnát venni?
Gál Sándor:
A család had döntse már el milyen urát vesz. Én akkor is mondtam, hogy kicsi, nem szabványos.
Szabó Béla polgármester:
Erre nézve nincs szabvány.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Én úgy tudom van, és annak idején is mondtam, hogy kicsi lett.
Szabó Béla polgármester:
Ezt beszéljük most, hogy meg lehet nagyobbítani.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Több pénzért persze.
Szabó Béla polgármester:
Természetesen, akinek nagyobb kell az vehet még egy helyet, plusz egy hely áráért.
Szabóné Sebők Gyöngyi:
Olyat is lehetne, ami fekvő, ahogy a sírok vannak.
Szabó Béla polgármester:
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Van lehetőség rá, akkor sírhelyet vásárol az illető és abban helyezi el. Kérdezem, hogy akkor
egyetértünk abban, hogy az ikresített urnahely ára 20.000 Ft legyen illetve az urnahelyek
darabonként 10.000 Ft-ba kerüljenek? Ezzel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás van-e ?
Egyéb hozzászólás és észrevétel nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a
napirendet.
A képviselő testület 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2018. (VII.11.)
rendelete
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2012. (V.30.) rendelet módosításáról
10/2012. (V.30.) számú rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
1. sz. melléklet
A temetkezési szolgáltatások díjai *
Szolgáltatás
Temetőfenntartási hozzájárulás
Hűtés
1 férőhelyes sírhely (használati idő 25
év)
2 férőhelyes sírhely (használati idő 25
év)

Szolgáltatási díj

5.000.- Ft
10.000.-Ft

Urnafalba 1 férőhelyes sírhely
(használati idő 10 év)
Urnafalba 2 férőhelyes sírhely
(használati idő 10 év)
Ravatalozó bérleti díj

10.000.-Ft
20.000.-Ft

2.§.
1. Ez a rendelet 2018. június 11. napján lép hatályba
2. Hatályát veszti a temetőről és temetkezésekről szóló 10/2012 (V.30.) számú rendelet 1.
számú melléklete
3. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
kmf.
Szabó Béla
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző
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3./ Előterjesztés: Önkormányzati ingatlan értékesítéséről
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester:
Korábbi testületi ülésen volt szó róla hogy a református egyház megkeresett azzal a
kéréssel, hogy a templom mellett lévő 18/4 hrsz. alatt lévő 373 m2 nagyságú belterületi
ingatlant szeretnék az önkormányzattól megvásárolni.
A jegyző úr az előterjesztésben leírta ezzel kapcsolatban a következő lehetőségeket.
Az ingyenes átadásra lehetőséget nyújtanak a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 13.§.- ban foglaltak. Nemzeti vagyont átruházni csak természetes személy vagy átlátható
szervezet részére lehet. Az átruházott ingatlant megszerző fél köteles az állagmegóvásra, az
ingatlan juttatás szerinti célnak való felhasználására és ami a legfontosabb 15 évig a megszerzett
ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Ezt a vagyon megszerzésekor az átruházó fél
vagyis az önkormányzat kérelmezi.
Az önkormányzat jelenleg hatályos 3/2013. (III.15.) Kt számú vagyonrendeletének 6.§.-a
kimondja, hogy az 1.000.000 Ft értékhatárt el nem érő vagyon értékesítéséről a polgármester dönt.
De az átruházáshoz ügyvédi ellenjegyzés szükséges, ezért mindenképp célszerű ezt a döntést a
testület által meghozni.
Természetesen az átíratás és minden ügyvédi munkadíj az egyházat fogja terhelni.

Kukucskáné Laboncz Márta:
Én azt hittem, hogy az már rég az egyház területe és el lett nekik adva.
Szabó Béla polgármester:
Dehogy, az önkormányzati terület, mikor én képviselő voltam a Horváth polgármester idejében
valóban szó volt róla.
De akkor most arról kell dönteni, hogy bérbe adjuk vagy eladjuk az egyház részére. Az én
javaslatom, hogy adjuk el és majd az ügyvéd megkeresi ennek a jogi hátterét.
Egyéb hozzászólás és észrevétel nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a
napirendet.
A képviselő testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
37/2018. (VII.11.)
határozata
Az Ököritófülpösi 18/4 hrsz alatti belterületi ingatlan ingyenes tulajdonba adása
A képviselő testület úgy dönt, hogy:
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A 4755 Ököritófülpös 18/4 hrsz. alatt található, kivett közpark művelési ágú, 373 m2 területű
belterületi ingatlant, ingyenesen az Ököritófülpösi Református Egyház tulajdonába adja.
Az ingatlan átírásával kapcsolatos és egyéb felmerülő kiadásait a Református Egyház viseli.
Felhatalmazza Szabó Béla polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Kmf.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

4./ Előterjesztés: Tájékoztató Helyi Esélyegyenlőségi Programról
Előadó: Dr. Horváth László jegyző
Dr. Horváth László jegyző:
Tisztelt Képviselő Testület ! Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzatoknak
ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadni. A települési
önkormányzat által készített helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési
tervből áll.
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. Rendelet 7.§ (3) bekezdése alapján a helyi
esélyegyenlőségi programok kétévente esedékes felülvizsgálatába és az új helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésébe, valamint a helyi esélyegyenlőségi programok részét
képző intézkedési terv végrehajtásának nyomon követésébe a települési önkormányzat
bevonhatja az (1) bekezdés szerinti köztisztviselőt vagy közalkalmazottat, aki rendelkezik az
SZGYF helyi esélyegyenlőségi programok írására felkészítő képzésének elvégzését tanúsító
bizonyítvánnyal.
A helyi esélyegyenlőségi programhoz helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a
fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási,
foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló
intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex
kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv
elfogadása során figyelembe kell venni a települési nemzetiségi önkormányzat véleményét is.
A Helyi Esélyegyenlőségi program elkészítéséhez szükség van az egységesen rendelkezésre álló
statisztikai mutatók kigyűjtésére, legalább 5 éves viszonylatban. Ezen adatok forrása az
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (https://www.teir.hu)
adatbázisa (a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012.
(VI. 5.) EMMI rendelet 2/2012. (VI. 5.) 1. számú melléklet)
Helyi Esélyegyenlőségi Fórum keretében fog sor kerülni a helyi munkacsoportok általi
javaslatok összefoglalására és beépítésére a HEP-be, ezután a fórum után terjeszthető elő a HEP
a testület elé.
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Mivel az önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, egyedi
döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha hatályos
helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik, ezért a HEP mentor javaslata alapján a jelenleg
hatályos esélyegyenlőségi program maradna érvényben az új esélyegyenlőségi program
várhatóan 2018. szeptember 30. napjáig történő elfogadásáig.
Ha bármilyen kérdés van, szívesen válaszolok.
Gál Sándor:
Én 2017-ben sem szavaztam meg, mert voltak hiányosságok benne.
Szécsi Bálint alpolgármester:
Annyit szeretnék kérni majd Attilától, gondolom ő az illetékes ennek a programnak az
elkészítésében, hogy a HEP fórumon én vagy a kollégám legyen jelen, mivel van már egy
jelentős számú fogyatékkal élő csoport és a korábbiakban nem lettek megjelenítve ebben a
programban. Az aktualizáláskor mindenképp meg kell beszélni azokat a problémákat,
amelyek a múltkor felmerültek.
Gál Sándor:
A múltkor is kértem információt, de nem kaptam meg és úgy nem lehet felelősen dönteni
ha nincs a birtokomban minden információ.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Kellene, hogy jobban kifejtve és nemcsak megemlítve kerüljenek bele az célcsoportok,
hogy lássuk a teljes valójában ezt a dolgot.
Dr. Horváth László jegyző:
Úgy gondolom, mivel ez a módosítás nagyobb lélegzetű lesz, mint az eddigiek, a jogszabályi
előírásoknak megfelelően, így Attilára is nagyobb feladat hárul. De mindenképpen a HEP
fórumot valamint a képviselő testületi elfogadást részletesebb megbeszélés fogja
jellemezni.
A képviselő testület 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
38/2018. (VII.11.)
határozata
A Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályának meghosszabbításáról
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
számú határozatával
elfogadott Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját és a
folyamatban lévő intézkedéseket az új ötéves ciklusra vonatkozó helyi esélyegyenlőségi
program elfogadásáig - várhatóan 2018. szeptember 30-ig - hatályban tartja.
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Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő: azonnal
5/Egyebek
Szabó Béla polgármester:
Akkor áttérnénk az utolsó napirendi pontra, ahol néhány fontos dolgot szeretnék
ismertetni. Először is, hogy felújtásra kerül a 49-es számú főút, ami kellemetlenséggel is
jár, tekintve, hogy a forgalmat néha megakasztja egy-egy terelés, de amikor elkészül, akkor
pedig lesz egy kiváló minőségű aszfaltozott, rendbehozott út. Buszmegállókat szigetekkel
fogják kiegészíteni. Ez nyár végére minden munkával együtt be fog fejeződni.
A másik dolog a horgásztó ügye. A halastavat horgásztónak átminősítettük, eleget téve a
törvényi kötelezettségünknek. A víztér kódot újra megkértük, mivel korábban rosszul
adták ki. Felhívtam Galambos Ildikót a Megyei Kormányhivataltól, hogy segítsen
elrendezni, mivel a kollégái nem igazán voltak eddig képben, ő megígérte, hogy
személyesen utánanéz. Valószínű, hogy most már megkapjuk a rendes víztérkódot és
rendeződik ez a dolog.
Az orvosi rendelő felújítása befejeződött, így a háziorvosi, fogorvosi rendelő valamint a
védőnői szolgálat és a váró fel lettek újítva. Új eszközök, bútorok is megérkeztek. A
műszaki átadás megtörtént.
AZ iskola felújítása az kicsit bonyolultabb. a KLIK felújította a tetőt, ezt két vállalkozóval
csináltatta, ahol az egyik vállalkozó nagyon nem volt megfelelő, sok beázás és gond volt, az
anyaghasználat sem volt megfelelő. Az új vállalkozó megfelelően elvégezte a feladatot és
szépen rendberakta.
Energetikai beruházásban pedig közbeszerzésnél járunk, ami augusztus végén fog
várhatóan realizálódni.
Gál Sándor:
Említetted, hogy az orvosi rendelő felújítása megvalósult, megtörtént a műszaki átadás. Én
pedig szeretném megkérdezni, hogy a tető megcsinálása pályázat útján valósult meg? Már
korábban is kértem egy részletes beszámolót és kimutatást erről. Igaz le van írva, hogy
milyen anyagokat, milyen munkafolyamatokat végeztek, de szeretnék egy részletes
kimutatást kérni Tőled.
Szabó Béla polgármester:
Nem látom akadályát, úgy gondolom, hogy akkor elkészíttetek egy ilyet és a
rendelkezésedre bocsájtom.
Szabóné Sebők Gyöngyi:
Erről pedig kaptunk részletes beszámolót.
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Gál Sándor:
De abban nem szerepelt hány m2 anyag, például csempe lett felhasználva. Akkor is kértem
és most is kérem ezt a részletes kimutatást. A másik, hogy a parkot miért hagyjuk
lepusztulni, fák hiányoznak belőle, most vágták le a napokban. Le sincs kaszálva, mégha
két ember megy ki akkor is rendbe kell tartani.
Szabó Béla polgármester:
Szerintem le van kaszálva.
Gál Sándor:
Igen, talán most le van kaszálva de a fák hiányosak.
Szabó Béla polgármester:
Tíz éve hiányosak, ezt mindenki látja.
Gál Sándor:
Ezt a lakosok kérték, hogy említsem meg, mivel zavarja őket ez a dolog.
Szabó Béla polgármester:
Akkor én meg kérdezem, hogy a lakosok , akik ott élnek, azok nem tudják , hogy ki viszi el a
fákat? Ha meg tudják, akkor bejelentést kellene tenniük.

Gál Sándor:
Akkor a polgárőrségnek kell szólni, hogy menjen arra sűrűbben. Más ügy. Lesz e
Körtefesztivál az idén? Ezt is sokan kérdik tőlem.
Szabó Béla polgármester:
Sándor te is itt ültél, amikor a testület döntött arról, hogy nem lesz Körtefesztivál, mert
nincs rá önerőből keret. Pályázatot pedig nem nyertünk.
Gál Sándor:
De be volt tervezve 3 millió forint a költségvetésbe, ha nyerünk pályázatot akkor ezzel
kiegészítjük és megrendezzük. Mi az oka , hogy nem nyertünk pályázatot, pedig
mindenben jobban teljesítünk vagy nem?
Szécsi Bálint alpolgármester:
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Sanyikám, amit itt látsz, az útépítés, iskola felújítás az mind ennek a része. Nem menjünk
bele politikailg a jobban teljesítésbe. Ezek is részei ennek.
Gál Sándor:
A másik a temetőkerítés, a temető rendbetartása. Kimentem kétszer is és láttam, hogy a
kerítés festés elkezdődött. A kaszálás is egy darabon megvan. Itt a jegyző úr, kérem, hogy a
gondozatlan sírok tulajdonosait szólítsuk fel a rendbetételre. A következő dolog a
horgásztó, miért nem hívsz össze egy megbeszélést, hogy elmondják az emberek a
gondjukat. Miért nincs beszámoló erről? Hány engedély lett kiadva és satöbbi.
Szabó Béla polgármester:
Ez nem egyesületi tó, itt nincs ilyen kötelezettség.
Gál Sándor:
De vannak befizetések.
Szabó Béla polgármester:
Milyen jogon hívjak össze bármilyen gyűlést? Ismétlem ez önkormányzati és nem
egyesületi tó.
Gál Sándor:
De a sok hercehurca, ami folyik a tó körül, arról is lehetne tájékoztatást adni. Már milyen
régóta tart a rendbetétele a víztér kódnak is.
Szabó Béla polgármester:
Elég szomorú bizony, hogy a hatóság hozzánem értése miatt ennyi cürhődéssel jár ez.
Gál Sándor:
A következő a szociális tüzifa kiosztása, mert engem is és alpolgármester urat is
megkeresték, hogy miért nincs még kiosztva? Kérem, hogy osszuk ki ezt a fát.
Szabó Béla polgármester:
Nem fogjuk kiosztani, törvény szerint jövő év februárjáig kell kiosztani. Jelenleg nem is
indokolt, ugyanakkor a traktor nem fog kétszer járni, nem fogjuk megduplázni a költséget
az önkormányzatnak.
Gál Sándor:
A következő, a Lehel utcáról szóltak, ki is mentem, hogy volt ott valamilyen kábelfektetés,
ahol a járdát összetörték. A köveket otthagyták, az árokba a fát a Titász belevágta, minden
ott van hagyva. Kérték tőlem, hogy tegyük ezt rendbe.
Szabó Béla polgármester:
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Ezt mindenképpen jelezzük a kivitelező felé és rendbe lesz téve.
Gál Sándor:
A buszmegállóval kapcsolatban volt egyeztetés ha jól tudom, ezt mondtad.
Szabó Béla polgármester:
Ige, volt nálam a STRABAG vezetője egyeztetni.
Gál Sándor:
A kérdésem az, hogy a kiszedett járdalalpok, hová kerülnek, ki ellenőrzi azt? El kellene
vinnünk akkor ha az az önkormányzaté vagy pótolni a rossz járdalapokat belőle.
Szabó Béla polgármester:
A buszmegálló a miénk ezt tudom mondani, amit meg a kialakítás közben ők kiszednek,
kibontanak, azt meg elvihetik. Amit a kotró kiszed az árokból az hová lesz, tényleg ilyen
dolgok a legfontosabbak?
Gál Sándor:
A buszvárók kialakítása az ő dolguk?
Szabó Béla polgármester:
A buszmegállókat csinálják ők, a buszvárókat nekünk kell odatenni. A buszmegálló
szigeteket táblával kirakják, az önkormányzat csinálja a többit.

Gál Sándor:
A következő dolog, hány közmunkás dolgozik jelenleg?
Szabó Béla polgármester:
Pontos számot nem tudok mondani, mert még tart a felvétel, de úgy nagyjából 150 fő lehet.
A kertészetet nem tudtuk feltölteni, oda nehéz embert találni.
Gál Sándor:
Nem tudom milyen emberek vannak felvéve, mert gazos a település, hiába jeleztem és
szóltam a munkavezetőnek de a füle botját nem mozgatta. Ezt érdemli ez a falu, hogy így el
legyen hanyagolva. Igenis többen mondják, hogy a jegyző úr szólítsa fel azokat akiknek a
portája előtt elhanyagolt a terület.
Kiss László:
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Erről van helyi rendelet, hogy mindenki a saját portáját tartsa rendbe, nem csak a
közmunkára kell fogni mindent.
Dr. Horváth László jegyző:
Amennyiben jelzik felém, hogy gond van, akkor megtesszük az intézkedést. Felszólítjuk a
delikvenst, hogy tegye rendbe a portáját. De erről tudnom kell, jelezni kell felém.
Szécsi Bálint alpolgármester:
Akkor annyi a dolgod, hogy jelzed Sanyi a jegyző úr felé és ő megteszi a szükséges
intézkedést.
Szabó Béla polgármester:
Ha ilyet tapasztalok, akkor én a tulajdonosnak szólok, ezekkel az apró-cseprő ügyekkel
nem kell a nagyobb dolgoktól elvenni az időt.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Ezzel igenis foglalkoznunk kell, ezek nem apró-cseprő ügyek. Vannak idősek, akik nem
tudják megcsinálni maguknak ezt a munkát.
Szécsi Bálint alpolgármester:
Amikor azt a rendeletet elfogadtuk, akkor abban az is benne volt, hogy aki idős, beteg,
egyedülálló stb. és nem tudja megcsinálni, akkor azok helyett az önkormányzat fogja
megcsinálni. De Sanyi, ha te ilyet tapasztalsz, akkor vagy szólsz a tulajdonosnak vgy
bejössz a jegyző úrhoz és jelzed felé, ő pedig felszólítja az illetőt.

Kukucskáné Laboncz Márta:
De tőlünk meg kérdik a lakosok, hogy hány közmunkás van, mert ilyen elhanyagolt a falu.
Biztos van olyan, akik csak a pénzt jön felvenni és nem dolgozik illetve vannak olyanok,
akik megdolgoznak a bérükért.
Szabó Béla polgármester:
Sajnos azt látom, hogy akik itt maradtak emberek, azok sem igazán akarnak dolgozni. A
helyzet pedig így egyre rosszabb lesz. Akik dolgozni akartak azok meg elmentek.
Szécsi Bálint alpolgármester:
Akkor hozzunk határozatot, hogy akit kétszer azon érünk, hogy nem dolgozik, annak
mondjunk fel.
Szabó Béla polgármester:
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Nem kell, mert szabályozva van, hogy 3 igazolatlan hiányzás után ki kell rúgni az illetőt.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Én ezt maximálisan támogatom.
Szécsi Bálint alpolgármester:
Borzasztó nehéz olyan embereket foglalkoztatni, aki nem akar dolgozni. Ezt ti kívülről
másképp látjátok, mint mi foglalkoztatók belülről. Nekem az intézménybe ugyanez a
helyzet és nem akar dolgozni az illető, pedig csak füvet kellene vágni vagy hasonló kis
munkát végezni. És akkor még ő mondja a faluba, hogy nincs munka, nem lehet dolgozni.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Mi csak javítani akartunk ezen a dolgon, ezért hoztuk fel ezeket a kritikákat és
észrevételeket. De ha kapok szót tovább, akkor lenne még más észrevételem és közlendőm
is. Sanyi sok mindent kérdezett és nem kapott rá választ. Ezt szeretném akkor, hogy a
felvetéseire milyen válaszokat kap.
Szabó Béla polgármester:
Eddig nem volt lehetőségeim válaszolni. Rengeteg kérdést tett fel, nem is írtam fel
mindent, mert 3-4 kérdést még fel lehet írni. De menet közben amire tudtam válaszoltam.
Gál Sándor:
Amit feltettem az mind kérdés volt , de ne húzzuk az időt ezzel, majd írásban benyújtom,
amire választ szeretnék kapni.
Szabóné Sebők Gyöngyi:
Én azt szeretném megkérdezni, hogy itt Fülpösön, milyen kábelt vezettek át ?
Szabó Béla polgármester:
Megmondom őszintén nem tudom, annyi mindent szoktak csinálni, és nem mindig kérik ki
a véleményünk vagy az engedélyünk. Azt hiszem Matáv vezeték, de mint mondtam se ők se
az Eon nem szokott értesíteni minket minden esetben. Amit ástak vagy feltörtek, itt a
járdára gondolok, azt meg kell nekik viszont csinálni.
Kukucskáné Laboncz Márta:
A feltört járdáknál maradva, akkor én szeretném ha a jegyző úr szólna a szolgáltatóknak,
hogy amilyen kárt okoztak a munkálatok során, azt tegyék is rendbe.
A másik dolog a temető, a temetőben nagyon sokszor térdig érő gaz van. Sok ülésen
elmondtam, hogy ez ellen tenni kell, mert nem engedhetjük meg magunknak, hogy így
nézzen ki. Kérném, hogy a jegyző úr és a polgármester úr is ebben intézkedjen.
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A harmadik dolog, a szociális tüzifa. Személy szerint jogosnak tartom a lakosságnak a
kérését, hogy most osszuk ki. Ráadásul úgy hallottam, hogy a fa őrzése is gondokba ütközik
és nem tudom, hogy a megvan e még az a mennyiség, amelyet eredetileg kaptunk. Senkit
vádolni nem akarok én ezt hallottam. Ne mondjuk a lakosoknak, hogy majd télen
mennyivel többet fogtok így kapni, hiszen én is meg a többiek megkaptuk a jóváírást a
gázszámlán, már jóval ezelőtt. Tehát én nyomatékosan kérem, hogy osszuk ki a tüzifát
most, nem számít a többletköltség, amit a kihordás jelent, mert az embereknek ezt meg
kell kapniuk. Ezzel kapcsolatban szeretném a többi testületi tag véleményét is hallani, mert
eddig csak a polgármesterét hallottam.
A buszmegállókkal kapcsolatban még kérdezném, hogy ha jól értesültem, hogy a
munkálatok közben kibontott sitt a vasútállomás felé kerül lerakásra. Ez vajon igaz? Igaz
nem győződtem meg róla személyesen, de többen ezt mondták.
Szabó Béla polgármester:
Akkor elmondom, mi is az igazság ebben. A kivitelező cég kérte, hogy a bontási törmeléket
és munkálatokhoz szükséges kavicsot és egyéb anyagokat had rakják le valahová. Ezt
engedélyeztük részükre, azzal a feltétellel, hogy amint a munkát befejezik, azonnal elviszik
onnan az odahordott dolgokat. Ez augusztus vége nagyjából.
Kukucskáné Laboncz Márta:
De kérdezem én, hogy akkor ez így szabályos?
Kiss László:
Akkor én elmondom neked Márti, hogy ahová ez le van rakva, ott semmilyen
magántulajdon nincs. Se ház, se termőföld semmi, nem zavar senkit ott. Az út mellett az
árokig van lerakva. Nincs ott szennyezés, nincs zavarás.

Szabó Béla polgármester:
Megvan nekik az építési engedély és a műszaki leírás, hogy ezt hogy kell nekik
végrehajtani. Biztos vagyok benne, hogy a szabályosan hajtják végre a munkát és az ezzel
járó kiegészítő munkafolyamatokat.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Még azt szeretném megkérdezni, hogy néztem a Gyógyszertár mellett a kis táblát és azon
az szerepel, hogy a Humán Center Közhasznú Egyesület székhelye a Kossuth u. 108. Ez a
mi önkormányzatunk címe. Valóban ott van a székhely? Ez hogy van?
Szécsi Bálint alpolgármester:
Elmondom, hogy az aa 666 hrsz alatt található és az én tulajdonomban van. AZ egyesület
oda van bejelentve és 108. szám az is. Még lehet, hogy a Gyógyszertár is ott van. De erről
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korábban is volt szó, mivel egy pályázat során kiderült, hogy 3 terület is van 108. szám alá
bejegyezve és meg kellene osztani.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Kérdezik tőlem az emberek, hogy akkor ők mit fognak kapni a pályázatból, hiszen érinti
Ököritófülpöst.
Szécsi Bálint alpolgármester:
Csak annyiban érinti Ököritófülpöst, hogy az egyesület székhelye ide van bejelentve.
Egyébként az települést és az önkormányzatot nem érinti, mivel ez civil szervezet
pályázata.
Szabó Béla polgármester:
Én azt mondom, hogy ez innentől már nem témája a testületi ülésnek, ezért ezt majd
megbeszélitek.
Mivel több napirend és felvetés nem volt Szabó Béla polgármester megköszönte a jelenlévők
részvételét, valamint aktív közreműködését és a nyilvános ülést bezárta.

K.m.f.
Szabó Béla
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző
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