Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma:Ö/ 286-17 /2018.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 26.
napján tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve:
a./ Jegyzőkönyve: 1-től 13- ig
b./ Tárgysorozata: 1-től- 6-ig
c./ Határozatai: 45-48
d./ Rendelete:9

Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/

1./Előterjesztés: A 2018. évi költségvetés módosítása
Előadó: Szabó Béla polgármester
2./Előterjesztés: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
Előadó: Szabó Béla polgármester
3./Előterjesztés: A TOP 3.2.1. pályázattal kapcsolatban a
nyertes ajánlattevő kiválasztása
Előadó: Szabó Béla polgármester

műszaki ellenőri feladatra

4./Előterjesztés: Helyi identitást megerősítő programok támogatása pályázat
Előadó: Szabó Béla polgármester
5./Előterjesztés: Az Idősek napjával kapcsolatos döntésekről
Előadó: Szabó Béla polgármester
6./ Egyebek
Ököritófülpös, 2018. október 3.
Tisztelettel:
Szabó Béla
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 26.
napján 8:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Ököritófülpösi Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Szabóné Sebők Gyöngyi
Jakabné Zajti Tünde
Gál Sándor
Kiss László
Kukucskáné Laboncz Márta
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, 7 fő az ülésen megjelent, az
ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal a napirendre tett javaslatot elfogadja.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1./Előterjesztés: A 2018. évi költségvetés módosítása
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester:
Az előterjesztés már kétszer kiküldésre került, részletes és jól kidolgozott. Úgy vélem mindenki
számára érthető
Változás ebben nem történt , ha kérdésetek van , azt tegyétek fel.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Szeretném tájékoztatni a testület tagjait, hogy a kérdésemre a választ megkaptam, írásban a
jegyző úrtól, amit nagyon szépen köszönök. Ez a korábban megbízott óvodavezető vezetői
pótlékával kapcsolatban, hogy mégis ki és milyen módon emelte meg. A választ nem tartom
teljes mértékben kielégítőnek. Ezt a döntést saját hatáskörben hozta meg a polgármester, mert ő
társulás elnöke. Indokként az szerepel, hogy az óvodavezető látja el a helyettesi feladatokat.
Arra nem kaptam választ, hogy a társulási tanácsnak kellett volna a pótlék ügyében dönteni vagy
saját hatáskörben a társulás elnöke ezt megtehette ?
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Szabó Béla polgármester
Nem követtünk el törvénytelenséget, mindenkinek, ahogy anno neked is jogszabályszerűen lett
megállapítva a pótlék.
Kiss László
Most megint másról beszélünk, ez testületi ülés, amiről meg szó van, az a társulás elé tartozik.
Kukucskáné Laboncz Márta:
De igenis érinti a költségvetést, mert olyan összegről van szó, amit szerintem nem
szabályszerűen adott oda a társulás, ez pedig a mi költségvetésünkben is szerepel.
Szabó Béla polgármester
Ez így ebben a formában nem érinti a költségvetést. A társuláshoz tartozik.
Szabóné Sebők Gyöngyi
A munkáltató jogkör gyakorlójának joga van hozzá, én ezt így tudom.
Dr. Horváth László
Elmondanám, hogy a kérdéses ügyben a választ azért tényszerűen írtam le, mivel akkor még én
nem voltam itt jegyző és a rendelkezésemre álló információkra, dokumentumokra kellett
hagyatkoznom. Valóban főszabályként a társulás dönt ezekben az ügyekben, de a munkáltatói
jogkör gyakorlójának joga ilyen döntést saját hatáskörben is meghozni. Ez benne volt a 2018.
évi költségvetésben, az óvodai szakfeladaton. Ott és akkor lehetett volna ezt megkérdezni.
Valamint ez 2018.08.10-től már nem hatályos, mivel akkor ki lett nevezve az új óvodavezető és
a társulás által meg lett határozva neki a pótléka, így a korábbi pótlékáról szóló döntés a hatályát
vesztette.
Szabó Béla polgármester
Maradjunk annyiban, hogy ez a témakör nem tartozik ehhez a témakörhöz, beszéljünk a
költségvetés módosításról.
Gál Sándor:
Ne beszéljél többes számban , mert én ehhez hozzá sem szóltam. Az pedig tényszerű, hogy ezt a
költségvetést módosítást legutóbb 5 képviselő sem szavazta meg. Én mostsem fogom, mert
nincs meg bennem a bizalom, ahogy a legutóbbi kérésem a 30 milliós pályázat elszámolásáról
való kimutatás ideadása is mennyit késett. Sokkal hamarabb meg kellett volna kapnom.
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Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 4 igen szavazattal és 3 nem szavazattal alábbi rendeletet hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
9/2018.(IX.26.) Kt. Számú
rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
1. §
(1) A 2018. évi pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök,
előirányzatának növelése-csökkenése miatt a 2018. évi költségvetési rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
Bevételi előirányzatának

801.731.109 Ft-ról 849.851.323 Ft-ra

Kiadási előirányzatát

801.731.109 Ft-ról 849.851.323 Ft-ra módosítja.

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

208.071.728 Ft

Egyéb működési bevételek

19.609.674 Ft

Közhatalmi bevételek

14.000.000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson b.
Működési célú átvett pénzeszközök

139.606.308 Ft
3.000.000 Ft

Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása

20.355.139 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson b.101.444.049 Ft
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)
Államháztartáson belüli megelőlegezések

336.334.355 Ft
7.430.070 Ft

(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
Személyi juttatások

152.527.042 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

18.408.721 Ft

Dologi kiadások

69.870.438 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19.748.163 Ft
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Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államh.b.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

153.643.302 Ft
7.430.070 Ft

Beruházások

117.197.370 Ft

Felújítások

311.026.217 Ft

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Ököritófülpös, 2018.09.26.

Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

2./Előterjesztés: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester
Tisztelt Képviselő Testület !
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) Magyarország Kormánya által az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel
támogatására alapított ösztöndíjrendszer. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi
költségvetési, mind önkormányzati forrásokat is mobilizál.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
(továbbiakban: Támogatáskezelő) meghirdette a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2019. évi
pályázati fordulóját.
A Támogatáskezelő összeállította tájékoztató csomagját a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben
résztvevő települési Önkormányzatok számára. A tájékoztató csomag a 2019. évi fordulóval
kapcsolatos általános információkat, a 2019. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételeit és a
pályázat lebonyolításának rendjére vonatkozó információkat tartalmazza.
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
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szolgál: a települési önkormányzatok, a megyei önkormányzatok és intézményi támogatásként az
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata eddig mindig csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására, melynek feltétele, hogy a települési
önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójában a települési önkormányzatok
csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja és kizárólag az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő által biztosított EPER-Bursa rendszerbe történő belépést követően
valósulhat meg.
A Támogatáskezelő által közzétett tájékoztató szerint a csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje:
2018. október 3. A pályázat („A" és „B" típusú) kiírásának határideje 2018. október 5., a pályázatok
benyújtásának határideje 2018. november 6. A pályázatok elbírálását követően a települési
önkormányzat 2018. december 10-ig köteles nyilvánosságra hozni döntését az önkormányzat
hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon, továbbá köteles döntéséről és annak indokairól az
EPER-BURSA rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
mellékelt határozat- tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Gál Sándor
Én személy szerint támogatom
Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
45/2018. (IX.26.) Kt.
határozata
-

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi
fordulójához történő csatlakozásáról -

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ Kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2019. évi fordulójához.
2./ Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat
által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
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3./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról
hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető
EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4./ Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól
bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem
állnakk ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
5./ A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
keretében 2019. évben havi 5.000.- Ft-tal támogatja a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatásban résztvevő hallgatókat.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester
K.m.f.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

3./Előterjesztés: A TOP 3.2.1. pályázattal kapcsolatban a
nyertes ajánlattevő kiválasztása
Előadó: Szabó Béla polgármester

műszaki ellenőri feladatra

Szabó Béla polgármester
Az iskolaenergetikai pályázatról szól az előterjesztés., ki kell választani a pályázathoz a
kivitelezés műszaki ellenőrét. Amint látjátok beérkezett a törvény által előírt 3 árajánlat. Én
ebből a legkedvezőbb árút javaslom elfogadni, de mondjátok el a véleményeteket.
Gál Sándor
Kérem akkor a véleményem a jegyzőkönyvben rögzíteni. Nos ezt az összeget pályázati pénzből
finanszírozzuk. Ide le van írva, hogy a beérkezett ajánlatokból a legkedvezőbbet kell kiválasztani.
Ahhoz, hogy a megvalósítás rendben és jogszerűen valósuljon meg, a képviselő
testületnek ki kell választania 3 árajánlat közül a legkedvezőbbet, majd erről döntést
kell hoznia. Ez egy újabb mérföldkő amelyet teljesíteni kell.

Nekem az a véleményem, hogy nem biztos, hogy a legolcsóbbat kellene választani, mert lehet
nem az a legjobb. Nem tudom, hogy ismeritek e az ajánlattevőket, de ott van a Csengeri
ajánlattevő. Az ő ajánlata 635.000 Ft-al ugyan több, de gondolom többször jön ellenőrizni és
szerintem felelőségteljesebb munkát adhat ki a kezéből. Minden munkaműveletet ellenőriz.
Én szívem szerint ezt javaslom. Én nem támogatom a többit , mert nem ismerem. Ha kell a
szavazatom, akkor vegyétek figyelembe az én véleményemet is.
Szabó Béla polgármester
Félreértés ne essék, nem kell a szavazatod, mert költségvetési tételeknél és előterjesztéseknél,
sosem az önkormányzat érdekeit tartod szem előtt és nem szavazol meg semmit. Egyéb
dolgokban néha van egyetértés, de nagyobbrészt ez nincs így.
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Kukucskáné Laboncz Márta:
Én támogatom a képviselőtársam javaslatát, mert nem biztos, hogy a legolcsóbb a legjobb.
Mindig azt mondod polgármester, hogy a legolcsóbbat kell választani, pedig nem biztos, hogy
az a legjobb.
Szabó Béla polgármester
De nem érzed, hogy a mit ti mondtok az teljesen szembe megy a józan ésszel meg a logikával?
Miért ne a legolcsóbbat válasszuk. Az az ésszerű pedig.
Kukucskáné Laboncz Márta:
A kettő között olyan magas az összeg, 635.000 Ft, hogy az nekem nem annyira nem tetszik.
Kiss László
Ismeritek egyáltalán valamelyiket? Hogyan tudjátok, akkor minősíteni bármelyiket is?
Szabó Béla polgármester
Most megint megy a felesleges szócséplés valamiről, amit nem tudtok, csak azért, hogy
szerepeljetek.
Szécsi Bálint
Azért álljunk meg egy pillanatra, mielőtt minősítgettek itt bárkit is. Az előbb a költségvetést
azért nem támogattátok, mert néhány tízezer forintos tétel volt benne, ami nektek problémát
okozott. Itt több, mint 600.000 Ft-ról van szó, az meg belefér nektek. Ez egy ellentmondás. A
másik dolog, hogy én sem ismerem mindegyik ajánlattevőt, csak az egyiket. Az összes
intézményt ő műszaki ellenőrizte és bizony nagyon szigorú és szakszerű munkát végzett.
Szabó Béla polgármester
Ez igaz, az előbb a költségvetésnél 20.000 ft-ot nem szavaztatok meg, most meg szívfájdalom
nélkül kiadnátok több, mint 600.000 Ft-ot.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Nem 20.000 Ft-ról volt szól, hanem tizenkétszer annyiról, mert havi 20.000 Ft-ot említettünk az
óvodavezető pótlékánál.
Gál Sándor
Igenis nagy beruházásról van szó, szeretném megnézni a munkálatokat. Mit hogy és hová
építenek be. Mint képviselőnek jogom ezt ellenőrizni. Ha kéritek a szavazatom , akkor vonjatok
bele minden szinten.
Szabó Béla polgármester
Én nem kértem a szavazatod soha. Ha pedig érdemi hozzászólás nincs szavazásra bocsátom.
Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 5 igen szavazattal 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
46/2018. (IX.26) Kt.
határozata
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A TOP 3.2.1.-15-SB1-2016-00115. számú pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőri
feladatra nyertes ajánlattevő kiválasztása
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 3.2.1.-15-SB1-201600115 számú pályázat műszaki ellenőri feladataival a GÉ-65 Mérnökiroda Kft-t (4754
Géberjén,Kossuth u. 5. adószám: 24745729-2-15) nyertes ajánlattevőt bízza meg.
A nyertes ajánlat összege: bruttó 2.794.000 Ft
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester
K.m.f.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

4./Előterjesztés: Helyi identitást megerősítő programok támogatása pályázat
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester
Konkrétan ez a LEADER keretében menne és a Körtefesztivál megrendezésére lehetne pályázni.
Ahogyan ez elleni szokott egy részéből, ami kb. másfél millió forint a műsort lehet támogatni, a
többiből pedig a tárgyi eszközöket, asztalokat, székeket, felszerelést, ami a fesztivál
megrendezéséhez szükséges.
Gál Sándor
Akkor ez mikor lenne 2019-ben?

Szabó Béla polgármester
Természetesen, előbb meg kell nyerni a pályázatot, ehhez kérem a támogatásotokat, hogy be tudjuk adni.
Kiss László
Akkor ez konkrétan úgy fog szerepelni, hogy a Körtefesztivál költségvetésére irányul ?

Szabó Béla polgármester
Helyi identitású kulturális programként fog szerepelni és a konkrét pályázatban már a Körtefesztivál fog
szerepelni.

Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Ököritófülpös Nagyközség Képviselő Testületének
47/2018.(IX.26.)
határozata
A Szatmári Síkság Leader Egyesület Helyi identitást megerősítő programok támogatása
együttműködésben megnevezésű helyi felhívásához való csatlakozásról
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő Testülete
-

Csatlakozik a Szatmári Síkság Leader Egyesület Helyi identitást megerősítő
programok támogatása együttműködésben megnevezésű helyi felhívásához
(kódszáma: VP6-19.2.1.-80-4-17)

-

A projekt megnevezése: VIII. Körtefesztivál

-

A projekt összköltsége: 3.500.000 Ft

-

Maximálisan igényelt támogatás: 3.000.000 Ft

-

Vállalt önerő: 500.000 Ft, melyet a 2019. évi költségvetése terhére biztosít.

-

A támogatás mértéke: 95%

-

Megvalósítás helyszíne: Ököritófülpös Sportpálya, 4755 Ököritófülpös belterület
669/5. hrsz.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására és az ezzel kapcsolatos teendők
elvégzésére.
Ökörtiófülpös, 2018. 09. 19.

Kmf.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

5./Előterjesztés: Az Idősek napjával kapcsolatos döntésekről
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester
A következő témánk az Idősek napjával kapcsolatos teendők megvitatása. Néztük a naptárban,
mert az iskolával és a konyhával nagyon jól együtt kell működni. Tekintettel kell lenni a szőszi
szünetre is. Van egyeztetni való ezügyben elég. Ha mindent egybevetünk a november 10. lenne
a jó. Az egy munkanap lenne. A konyha pedig nem tudja beleegyeztetni azt az adagszámot, ha
van gyerekétkeztetés.
Ez lenne egy olyan nap, a november 10, ami jó lenne mindenkinek. Ezt javaslom, vásárlási
utalványt 2.000 Ft. lenne és a fellépő műsorának ára. 900.000 Ft körüli összeg lenne mindennel
együtt a költsége ennek.
Kukucskáné Laboncz Márta
Ez ha jól tudom, akkor október 1., mármint az idősek napja. Nem húzzuk el ezt nagyon ha
novemberre tesszük?
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Szabó Béla polgármester
Itt minden évben október végén szokott lenni, annyira nem lesz késő. Eredetileg október 26 van
nekem beírva. De sehogy nem tudjuk oda betenni.
Kukucskáné Laboncz Márta
Nem lehetne mégis hamarabb, megtartani?
Szabó Béla polgármester
Ha hamarabb van , akkor nehéz előadót találni, a műsor színvonalának a rovására fog menni.
Szécsi Bálint
Igen, kérdés, hogy tudunk előadót szerezni. A műsor szervezése szempontjából lehet jobb a
későbbi időpont. Ne haragudjatok de munkaügyben el kell mennem.
Szécsi Bálint alpolgármester elhagyja az üléstermet. A határozatképességet nem érinti a
távozása, mert továbbra is 6 fő jelen van a 7 megválasztott képviselőből.
Szabó Béla polgármester
Egy időpontot mindenképpen választani kell. Nem mindegy az iskola és a konyha
szempontjából.
Jakabné Zajti Tünde
Az október 13 az közel van. Nem biztos, hogy az előadót lehet oda szerezni.
Szabó Béla polgármester
Jövőre korábban kell szervezni, de a szünidei étkeztetés miatt idén így nem lehet beiktatni.
Kukucskáné Laboncz Márta
Azok az idősek akik nem tudnak felmenni azoknak vigyük el az ebédet.
Szabó Béla polgármester
Erre nincs kapacitás, akkor inkább adjuk oda annak az árát is.
Jakabné Zajti Tünde
Ha kivisszük az ebédet, akkor egyre többen nem fognak feljönni, hiába lesz műsor. Ennek
közösség leépítő hatása van.
Szabó Béla polgármester
Ha belenyúlunk a korábbi szokásba, akkor nagyon meg fog borulni a rendszer. Akkor javaslom,
hogy legyen 2000 Ft utalvány, a műsor meg az ebéd. Az időpont legyen november 10. Mennyit
szánjunk a műsorra? 150-200 ezer forint körül?
Kukucskáné Laboncz Márta
Kitelik annyiból egy színvonalas műsor? Ne legyen inkább 300.000 ft?
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Szabó Béla polgármester
Lehet 300.000 Ft is, a szociális keret terhére megy. Akkor ezzel egyetértetek?
A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
48/2018. (IX.26) Kt.
határozata
Az Idősek napjának megrendezéséről
A Képviselő testület 2018. évben Ököritófülpösön az Idősek napját 2018. november 10-én
rendezi meg. A korábbi évekhez hasonlóan fejenkét 2.000 Ft-os utalványt ad az érintettek
részére, valamint egy ebéddel és műsorral vendégeli meg őket. A műsorra 300.000 Ft keretet
biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezvényt szervezze meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
K.m.f.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

6./ Egyebek
Gál Sándor:
Kerestelek a buszmegállókkal kapcsolatban.
Szabó Béla polgármester:
Felhívom a figyelmedet, hogy a városokban sincs mindenütt olyan buszmegálló, ahová le
tudnak ülni az emberek.
Gál Sándor:
Akkor mondtam neked, hogy a Kádár féle árkot is pucoltasd ki, két hete semmi sem történt.
Szabó Béla polgármester:
Szabadságon voltan, most a héten vagyok, intézkedni fogok.
Gál Sándor:
Tiszteletes úr keresett meg, hogy kellene neki egy kőműve, mert Imi még májusban megígérte
neki de azóta sem történt semmi ebben.
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Szabó Béla polgármester:
Meg fogják neki csinálni, ebben megtörtént az intézkedés.
Gál Sándor:
Rendben, akkor a másik dolog, mikor fog megvalósulni a ravatalozóba a nyílászárók cseréje,
amit megnyertünk?
Szabó Béla polgármester:
Konkrétumot erről nem tudok, Veres Attilát kérdezd, ő a projektfelelőse ennek. De annak nagy
része a hűtőtechnika felújítására van nyerve. Ott komoly munkálatok lesznek. Szigetelni kell és
nagyobb felújítást fogunk rajta végezni.
Gál Sándor
A Jakab féle háznál látom felújítás van. Ott ki dolgozik, mit csinálnak pontosan? Ha
közmunkások dolgoznak, akkor mi képviselők tudjunk már róla.
Szabó Béla polgármester:
Közmunkások dolgoznak, közmunka anyag és bér van ott ráfordítva.
Gál Sándor
A másik kérdésem, hogy érkezett e már a polgármester úr felé ajánlás a díszpolgári címről?
Szabó Béla polgármester:
Azon kívül amit korábban adtál , még nem.
Gál Sándor
Amit beadtam arra még válasz nem érkezett, az ajánlást megmutattam több jegyzőnek és
polgármesternek és ők javasolták, hogy adjam be nyugodtan. De remélem lesz rá válasz és
tárgyalni fogja a testület.
Szabó Béla polgármester:
Meg fogja tárgyalni a testület légy nyugodt Sanyi.
Gál Sándor
Hivatalosan beadtam és kérem, hogy tárgyalja a testület. Még azt kérdezném meg, hogy igaz e,
hogy azokat a pályázati pénzeket amelyek nem lettek felhasználva, azt vissza kell utalni az
önkormányzatnak? Azt mondják, hogy át kell utalni az államkincstár számlájára szeptember 30ig.
Szabó Béla polgármester:
Kaptunk 280 millió pályázati pénzt amihez nem nyúlhatunk, de nem tudok róla, hogy át kellene
valahová utalni.
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Dr. Horváth László
Hivatalosan ilyen megkeresés nem érkezett az önkormányzathoz, abban az értelemben, ahogy
képviselő úr gondolja. De tény, hogy ezeket a pénzeket az államkincstár tartja elkülönített
számlán.
Gál Sándor
Én visszautalásra értettem, hogy amely összeget nem használják fel, azt vissza kell utalni az
államnak.
Szabó Béla polgármester:
Amennyiben a fel nem használt összegre kértél hosszabbítást és megkaptad, akkor maradhat a
pénz nálad. Nincs ebben semmi ördögtől való dolog.
Kukucskáné Laboncz Márta
Egyébként meg kin múlt az az iskola dolog, hogy most nincs semmi?
Szabó Béla polgármester:
A pályázatok 80%-a csúszik. A tervezők nem bírták megcsinálni határidőre terveket. rengeteg
pályázat van benn. Tervek nélkül meg nincs közbeszerzés. Az egészségház az kisebb volumenű
beruházás volt azt meg bírtuk csinálni, de ezt nem tudtuk, ezért kértünk hosszabbítást.
Jakabné Zajti Tünde
Én a buszmegállóknál a szemetesekkel kérdezném, hogy mi van? Oda szórják a buszra várók
vagy nálunk be a kerítésen.
Szabó Béla polgármester:
Meg fogjuk csinálni a buszmegállókat normálisan és beállítjuk a szemeteseket is.

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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