Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma:Ö/ 286-17 /2018.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 14.
napján tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve:
a./ Jegyzőkönyve: 1-től 26- ig
b./ Tárgysorozata: 1-től- 7-ig
c./ Határozatai: 49-55
d./ Rendelete: 10-11

Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/

1./Előterjesztés: Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok
véleményezéséről
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
2./Előterjesztés: Köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntéshez
vélemény kérése
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
3./ Előterjesztés: Szociális tűzifa juttatásról szóló rendelet
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
4./ Előterjesztés: Szociális tűzifa kiegészítő támogatásához rendelet
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
5./ Előterjesztés: A 2018. évi Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
6./ Előterjesztés: Javaslat Címzetes Főorvos cím használatáról
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
7./ Egyebek
Ököritófülpös, 2018. november 22.

Tisztelettel:
Szabó Béla
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 14.
napján 10:00 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
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Horváth László jegyző
Radványi Sándorné élelmezésvezető
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:
Szabó Béla Polgármester:
Napirend előtt szeretném közölni, hogy Annuska kéréssel fordult hozzánk, hogy a nyári
szabadságokat adjuk ki nekik júniusban. Megkérem, hogy az ezzel kapcsolatos problémáját
mondja el a testületnek.
Radványi Sándorné:
Köszöntöm én is a képviselő testületet és köszönöm, hogy itt lehetek és elmondhatom a
problémát.
Az elmúlt két évben szinte végig január 1-től december 31 -ig dolgoztunk, megállás nélkül, mert
egész évben főznünk kell. Ráadásul kevesebben is vagyunk egy dolgozóval, így több a munkánk
is. Amit szeretnék, hogy 10 napig máshonnan vásároljuk az élelmiszert és a dolgozók
egyhuzamban 2 hét szabadságra el tudjanak menni. Az idei szabadságot is csak nagyon nehezen
tudtam kiadni, betegségek és táppénzek is vannak. Mindenkinek van 30 napja de alig tudják
igénybe venni a dolgozók. Érdeklődtem a környező településektől és meg tudják oldani, hogy
bezárnak 10 napra. Nyáron főztünk Porcsalmának is, ott is bezárták a konyhát erre az időre. Én
ahogy néztem és amit szeretnék, hogy június 15-től június 30-ig lenne az a 10 munkanap amire
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kérném a szabadság engedélyezését. Mert augusztus végén már nincs meg az a tíz nap, ezért
lenne jó júniusban kiadni. Aztán július elsejétől augusztus 31-ig folyamatosan főzünk.
Kiss László:
Akkor a kollégák beleegyeztek ebbe az időpontba. ?
Radványi Sándorné:
Természetesen, azért is kérem így a testülettől.
Szabó Béla Polgármester:
Akkor aki egyetért azzal, hogy 2019. július 15-től, július 30-ig adjuk ki a szabadságot a konyhai
dolgozóknak az kézfelemeléssel szavazzon.
Más hozzászólás és vélemény 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
49/2018. (XI.14.) Kt.
határozata
A konyhai dolgozók szabadságának engedélyezése
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a konyhai dolgozók
részére, hogy 2019. évben június 15. és június 30. között szabadságot vehessenek igénybe.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019.06.15.

1./Előterjesztés: Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok
véleményezéséről
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
Szabó Béla polgármester:
Akkor térjünk át az első napirendi pontra, megkérem a jegyző urat, hogy ismertesse.
Dr. Horváth László jegyző:
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 október utolsó napjáig
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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.
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.
Amennyiben kérdés merül fel, szívesen válaszolok.
Más hozzászólás és vélemény 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 Önkormányzatának
Képviselő-testületének
50/2018.(XI.14.)Kt.
határozata
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 57 fő.
2./ Megállapítja, hogy Ököritófülpös településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, a Németh Lili Általános Iskolába járó gyermekek
létszáma 32 fő.
3./ Kijelenti, hogy Ököritófülpös településen - a Németh Lili Általános Iskola (4755
Ököritófülpös, Kossuth utca 57/a.) melynek működési körzete Ököritófülpös és Rápolt település
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: 2018. 10. 31.
Felelős: jegyző
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2./Előterjesztés: Köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntéshez
vélemény kérése
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester:
A Tankerület megkeresett minket, hogy meghosszabbítaná a Szabó Dániel jelenlegi igazgató
vezetői beosztását egy újabb ciklusra. Ennek a megerősítését kérik a testülettől. Én személy
szerint támogatom az újabb időszakra történő kinevezését a jelenlegi iskolaigazgatónak. Az
elmúlt években jól látta el a feladatát.
Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testületének
51/2018.(XI.14.)Kt.
határozata
Köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntéshez vélemény adása
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a Mátészalkai Tankerületi
Központ, mint a Németh Lili Általános iskola fenntartójának megkeresésére, egyetértését és
támogatását fejezi ki, Szabó Dániel igazgató ismételt vezetői megbízásával kapcsolatban.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018.11.15.
Ököritófülpös, 2018. 11. 14.
Kmf.
Szabó Béla
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

3./ Előterjesztés: Szociális tűzifa juttatásról szóló rendelet
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester:
A szociális tüzifa kiszállítása megkezdődött, a kért mennyiséget a héten, legkésőbb a jövőhéten
kihozzák. Most pedig meg kell hozni a rendeletet a kiszállítás módjáról. A mennyiséget akkor
lehet meghatározni, ha beérkeznek a kérelmek. Javaslom, hogy a mennyiséget m33-ben
határozzuk meg, a kiosztásnál úgyis mázsában lesz megadva.
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Szécsi Bálint:
Akkor, hogy tiszta legyen, most azt fogjuk kiosztani, amelyik a tavalyi kiegészítése?
Szabó Béla polgármester:
Az majd a következő napirendnél lesz. A mit most osztunk az a 363 m3 tüzifa, amit elkezdtek
kiszállítani, a rendes szociális tűzifa, amire pályáztunk. Most azt kell meghatározni, hogy mettől
meddig adják be a kérelmeket és hogy ki jogosult rá. Javaslom, hogy a tavalyi módszer alapján
menjen, de még úgyis kell döntést hozni a kiosztás meg a mennyiség vonatkozásában.
Határozzuk meg mikortól lehet beadni és a kiosztás időpontját kell meghatározni.
Gál Sándor:
Akkor szeretném elmondani amit erről gondolok. Tavaly több mint 500 m3-t kaptunk az idén
meg csak 363 m3-t. ez Ez több mint 140 m3-rel kevesebb, de gondolom, hogy az igénylők és a
jogosultak száma az nagyon nem változik a tavalyihoz képest. Így kevesebb a kiosztható
mennyiség. A beadási határidő legyen a leghamarabbi és ahogy tavaly is volt legyen kéthét a
beadási határidő, azaz még ebben a hónapban adják be a kérelmet. 30 nap az elbírálási határidő.
Olyan döntést hozzunk, hogy minél hamarabb megkapják az emberek.
Szabó Béla polgármester:
Tudom és azon vagyunk idén is, hogy mindenki időben megkapja a tűzifát. Tavaly sem volt
késedelem, mindenki megkapta időben. A legtöbb önkormányzat ezt kitolja februárig, mi
mindig kiosztjuk legkésőbb január 15-ig. Kéthete írtuk alá a szerződést és már elkezdték
kiszállítani. Ugyanakkor a 100 m3 ami ott van a nyugdíjas klub udvarán, az is hozzájön és még
a szociális keretünkben is van tartalék, ezért azt is ki kell osztani. Vagy karácsonyi segélyben
fogjuk kiosztani vagy tűzifában. Ezt csak szociális célra lehet kiosztani.
Jakabné Zajti Tünde:
Igen én tudom, hogy szociális pénzből több van, ezért javaslom, hogy ne tűzifát hanem minden
lakosnak karácsonyi csomagot osszunk ki, de ahogy jobb a pénzügynek meg a hivatalnak. De ne
tűzifát vegyünk, mert abból megint csak ki fog csúszni több család és csak azok fognak
részesülni, akik eddig is. Én pedig azt szeretném, hogy mindenki kapjon belőle.
Kiss László:
Amennyiben utalványt kapnak karácsonyi segélyben, akkor azt javaslom, hogy az ne a Stex
marketben, hanem a másik egységben legyen levásárolható, mivel a nyugdíjas napra ott
levásárolható utalványt kaptak.
Szabó Béla polgármester:
Rendben ezt is figyelembe vesszük, de ha az összforgalmat tekintjük, közel azonos összeget
hagyunk a másik üzletben is. Lényegi különbség nincs. Akkor azt határozzuk meg mikortól
meddig lehet beadni a kérelmeket a tűzifára.
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Szécsi Bálint:
Minél hamarabbi időpontra
Jakabné Zajti Tünde
Egyetértek, de úgyis szól egyik ember a másiknak és fognak jönni.
Gál Sándor:
Akkor legyen holnaptól és a hónap végéig lehessen beadni.
Szabó Béla polgármester:
Jó és akkor legyen 10 nap, ami huszonötödike és még lesz akkor 5 nap a hiánypótlásra ahol
szükséges. Akkor ha nincs más hozzászólás, akkor kérném, hogy a rendeletet fogadjuk el.
Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testületének
10/2018.(XI.14.)Kt.
rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásáról
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 a következőket rendeli el:
1.A rendelet célja

1.§ Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában
támogatás nyújt Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
3.számú mellékletének I.9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló BMÖGF/69-59/2018 számú
támogatói okiratban foglalt 363 m3 összmennyiség erejéig.
2.§ A rendelet célja, hogy meghatározza a szociális célú tűzifa támogatás igénybevételével
kapcsolatban a rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit.

2. A rendelet hatálya
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3.§ A rendelet hatálya kiterjed azon személyre, aki Ököritófülpösön bejelentett állandó
lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott
egyéb feltételeknek megfelel.
3. Hatáskör

4.§ A képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a szociális célú tűzifa támogatás iránti
kérelmek elbírálását.
4. Eljárási rendelkezések

5.§ E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) foglaltakat kell alkalmazni.

6.§ Ököritófülpösi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy
kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe az elbírálás során.
7.§ A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a
kérelmező köteles a maga és a vele együtt élők személyi adatairól nyilatkozni, a szükséges
igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni.

8.§ A rendelkezésre álló tűzifa mennyiséget meghaladóan, vagy a kérelem benyújtására nyitva
álló határidőt követően benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

9.§ A szociális célú tűzifa juttatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja
át másnak, azt csak saját célra használhatja fel. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a
szociális célú tűzifa juttatásban részesített személy jogszerűtlenül használta fel a tűzifát, a
polgármester kötelezheti a tűzifában részesülőt a támogatás értékének visszafizetésére.

10.§ A tűzifát az önkormányzat
rászorulóknak 2019.február 15-ig.

térítésmentesen,

folyamatosan

szállítja

ki

5. Jogosultsági feltételek
11. § Térítésmentesen legfeljebb 2 m3 mennyiség erejéig szociális célú tűzifára jogosult az
alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén az:
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a

a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak
szerint az Ököritófülpösi Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, vagy
meghatalmazottja útján benyújtotta,
b) nyilatkozik arról, hogy a lakásban legalább egy helyiséget fatüzelésre alkalmas
fűtőberendezéssel fűt .

12.§ (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.
13.§ A szociális célú tűzifa igénylésre vonatkozó kérelmek elbírálásánál előnyt élvez az, akinél
a 10.§-ban foglalt feltételek fennállásán túl az alábbi körülmények közül legalább egy fennáll:
a) települési támogatásra, ennek keretében különösen lakhatáshoz nyújtott támogatásra jogosult
b) aktív korúak ellátásában részesül
c) időskorúak járadékában részesül
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
e) 70. évét betöltötte
6. A támogatás igénylésének menete
14. § (1) Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem az 1. számú melléklet
szerinti formanyomtatványon 2018.november 19. napjától 2018. november 30. napjáig nyújtható
be.
(2) A polgármester a kérelmeket az iktatást követő 30 napon belül bírálja el.
15. § A kedvezményezettek a támogatás átvételét átvételi elismervény aláírásával igazolják.
7. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019.04.30-án hatályát veszti.
K.m.f.

Szabó Béla sk.

dr. Horváth László sk.

Polgármester

jegyző
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1.számú mellékelt

Kérelem szociális tűzifa igényléséhez

Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként szociális célú tűzifa támogatást
megállapítani szíveskedjenek.

I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: .........................................................................................................................
Születési neve: …………….......................................................................................
Anyja neve:…............................................................................................................
Születés helye,ideje:...................................................................................................
Lakóhely: ………… irányítószám ...........................................................................
település........................................................ utca/út/tér..... házszám.
Tartózkodási hely: ……… irányítószám ............................................................. település
...................................................... utca/út/tér..... házszám.
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………..

2. A családban élők száma kérelmezőn kívül:………………… fő

3.Kérelmező családjában élők személyi adatai kérelmező adatain kívül:
Születési helye, ideje

Anyja neve
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TAJ száma

II. Nyilatkozatok

1. A kérelemmel érintett lakásban legalább egy helyiséget fatüzelésre alkalmas
fűtőberendezéssel fűtök
Igen /

Nem* (* megfelelőt aláhúzni)

2. Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alábbi ellátásban
részesülök,vagy családom egy tagja részesül:

a) ) települési támogatásban,ennek keretében különösen lakhatáshoz nyújtott
támogatásban*

b) aktív korúak ellátásában *
c) időskorúak járadékában *

(* megfelelőt aláhúzni)

3.A családban halmozottan hátrányos helyzetű gyermek neveléséről gondoskodunk

Igen /

Nem*(* megfelelőt aláhúzni)

4. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek
(ha tartózkodási hellyel is rendelkezik, akkor a megfelelő rész aláhúzandó)

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

- hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
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4./ Előterjesztés: Szociális tűzifa kiegészítő támogatásához rendelet
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester:
A napirend arról szól, hogy a tavalyi szociális tűzifa mennyiséghez még adtak olyan 100 m3 körüli
mennyiséget, amit az idei tűzifával szeretnék kiosztani, mert a szállítási kapacitás és a költségek így
tehető hatékonnyá és költségkímélőbbé. A tavalyi 540 m3 tűzifa mennyiséget ezzel meg is fogjuk
közelíteni.
Gál Sándor:
Akkor a kiegészítőt azok is megkapják, akik tavaly esetleg kimaradtak belőle?
Szabó Béla polgármester:
Ezt ahogy mondtam, együtt fogjuk kiosztani. Nem kell társítani semmi mással, ennek nem lesz köze
a rezsicsökkentés 12.000 Ft-hoz sem, azt majd külön fogjuk megkapni. Ehhez a az önkormányzat
adatot szolgáltatott és majd külön fogjuk megkapni az államtól.
Gál Sándor:
Mert hallom, hogy máshol már megkapták, más önkormányzat már kiosztotta.
Szabó Béla polgármester:
Ezt a támogatást biztos nem oszthatta ki senki ilyen jogcímen, mivel ez nem önkormányzati
kompetencia. Az állam adja és utána fogjuk tudni kiosztani, de jelenleg ebben még nincs döntés.
Nem kell ezt összekeverni a kiegészítő támogatással.

Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testületének
11/2018.(XI.14.)Kt.
rendelete
2017 évi szociális célú tüzelőanyag kiegészítő juttatásáról
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 a következőket rendeli el:
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1.A rendelet célja
1.§ Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás
nyújt Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3.számú
mellékletének I.9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához , a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BMÖGF/63-12/2018 számú támogatói okiratban
foglalt 101 m3 összmennyiség erejéig.
2.§ A rendelet célja, hogy meghatározza a szociális célú tűzifa támogatás igénybevételével
kapcsolatban a rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit.
2. A rendelet hatálya
3.§ A rendelet hatálya kiterjed azon személyre, aki Ököritófülpösön bejelentett állandó
lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb
feltételeknek megfelel.
3. Hatáskör
4.§ A képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a szociális célú tűzifa támogatás iránti
kérelmek elbírálását.
4. Eljárási rendelkezések
5.§ E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) foglaltakat kell alkalmazni.
6.§ Ököritófülpösi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben
- ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe az elbírálás során.
7.§ A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a
kérelmező köteles a maga és a vele együtt élők személyi adatairól nyilatkozni, a szükséges
igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni.
8.§ A rendelkezésre álló tűzifa mennyiséget meghaladóan, vagy a kérelem benyújtására nyitva
álló határidőt követően benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
9.§ A szociális célú tűzifa juttatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át
másnak, azt csak saját célra használhatja fel. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a szociális
célú tűzifa juttatásban részesített személy jogszerűtlenül használta fel a tűzifát, a polgármester
kötelezheti a tűzifában részesülőt a támogatás értékének visszafizetésére.
10.§ A tűzifát az önkormányzat
rászorulóknak 2019.február 15-ig.

térítésmentesen,
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folyamatosan

szállítja

ki

a

5. Jogosultsági feltételek
11. § Térítésmentesen legfeljebb 2 m3 mennyiség erejéig szociális célú tűzifára jogosult az alábbi
feltételek egyidejű fennállása esetén az:
a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak
szerint az Ököritófülpösi Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, vagy meghatalmazottja
útján benyújtotta,
b) nyilatkozik arról, hogy a lakásban legalább egy helyiséget fatüzelésre alkalmas
fűtőberendezéssel fűt .
12.§ (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.
13.§ A szociális célú tűzifa igénylésre vonatkozó kérelmek elbírálásánál előnyt élvez az, akinél a
10.§-ban foglalt feltételek fennállásán túl az alábbi körülmények közül legalább egy fennáll:
a) települési támogatásra, ennek keretében különösen lakhatáshoz nyújtott támogatásra jogosult
b) aktív korúak ellátásában részesül
c) időskorúak járadékában részesül
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
e) 70. évét betöltötte
6. A támogatás igénylésének menete
14. § (1) Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem az 1. számú melléklet
szerinti formanyomtatványon 2018. november 19 napjától 2018. november 30. napjáig nyújtható be.
(2) A polgármester a kérelmeket az iktatást követő 30 napon belül bírálja el.
15. § A kedvezményezettek a támogatás átvételét átvételi elismervény aláírásával igazolják.
7. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. április 30-án hatályát veszti.
K.m.f.
Szabó Béla sk.
Polgármester

dr. Horváth László sk.
jegyző
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1.számú mellékelt
Kérelem szociális tűzifa igényléséhez
Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként szociális célú tűzifa támogatást
megállapítani szíveskedjenek.
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: .........................................................................................................................
Születési neve: …………….......................................................................................
Anyja neve:…............................................................................................................
Születés helye,ideje:...................................................................................................
Lakóhely: ………… irányítószám ...........................................................................
település........................................................ utca/út/tér..... házszám.
Tartózkodási hely: ……… irányítószám ............................................................. település
...................................................... utca/út/tér..... házszám.
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………..
2. A családban élők száma kérelmezőn kívül:………………… fő
3.Kérelmező családjában élők személyi adatai kérelmező adatain kívül:
Név
Születési helye, ideje
Anyja neve
TAJ száma

II. Nyilatkozatok
1. A kérelemmel érintett lakásban legalább egy helyiséget fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel
fűtök
Igen /
Nem* (* megfelelőt aláhúzni)
2. Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alábbi ellátásban
részesülök,vagy családom egy tagja részesül:
a) ) települési támogatásban,ennek keretében különösen lakhatáshoz nyújtott
támogatásban*
b) aktív korúak ellátásában *
c) időskorúak járadékában *

(* megfelelőt aláhúzni)
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3.A családban halmozottan hátrányos helyzetű gyermek neveléséről gondoskodunk
Igen

/

Nem*(* megfelelőt aláhúzni)

4. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek
(ha tartózkodási hellyel is rendelkezik, akkor a megfelelő rész aláhúzandó)
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
- hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
- Tudomásul veszem, hogy a szociális célú tűzifát nem értékesíthetem, nem adhatom át másnak,
azt csak saját célra használhatom fel.
Amennyiben megállapításra kerül, hogy a szociális célú tűzifa juttatásban részesített személy
jogszerűtlenül használta fel a tűzifát, a polgármester kötelezheti a tűzifában részesülőt a támogatás
értékének visszafizetésére.

Dátum:……………………………………

………………………….
kérelmező aláírása

5./ Előterjesztés: A 2018. évi Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester:
Mint minden évben kötelező tartani egy közmeghallgatást. javaslom a december 5. szerdát.
Hány órakor legyen, 16 vagy 17 óra?
Szécsi Bálint:
Legyen 16:00 óra.
Szabó Béla polgármester:
Munkaidő után, részemről rendben van. Más javaslat van?
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Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testületének
52/2018.(XI.14.)Kt.
határozata
A 2018. évi Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2018. évi közmeghallgatás
időpontját 2018. december 5.-én szerda 16:00 órában határozza meg. Helye a Házasságkötő
terem.
Felelős : polgármester
Határidő: folyamatos
Kmf.
Szabó Béla
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

6./ Előterjesztés: Javaslat Címzetes Főorvos cím használatáról
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester:
Megkeresett engem Dr. Földi Imre háziorvos, hogy törvény szerint a 20 évet meghaladó
folyamatosan szolgálatot teljesítő orvosoknál jár a címzetes főorvos titulus. Ő pedig 27 éve látja
el az orvosi szolgálatot így jogosult erre. Az önkormányzat ezt oklevélben elismeri. Anyagi
vonzata nincs.
Jakabné Zajti Tünde:
Földi doktor úr nagyon lelkiismeretesen végzi a munkáját, ha jól tudom, akkor már nyugdíjas is.
És emellett dolgozik tovább. Szerintem nagyon megérdemli ezt a címet. Az önkormányzatnak
pedig anyagi ráfordítással ez nem jár. Én támogatom az előterjesztést.
Szécsi Bálint:
Itt is régen dolgozik már, a kilencvenes évek vége vagy a kétezres évek eleje óta. Én is
támogatom az előterjesztést.
Szabó Béla polgármester:
Én is támogatom és javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztést.
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Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testületének
53/2018.(XI.14.)Kt.
határozata
címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvos részére díszoklevél adományozásáról
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 11/A. §-a
alapján a címzetes főorvosi cím használatára jogosult Dr. Földi Imre háziorvos részére
díszoklevelet adományoz.
A díszoklevél átadására 2018. évben, a december hónapban megtartásra kerülő következő
Képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. december 31.

Szabó Béla sk.

kmf.

polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

7./ Egyebek
Szabó Béla polgármester:
Az egyebek napirendi pontban szeretném elmondani, hogy megkeresett engem a Szabó Dóra
édesanyja, hogy a lányát felvették az Arany János tehetség gondozó programba, de a képviselő
testülettől kérne ehhez támogatást. Vagy anyagi vagy elvi támogatást. Mondjuk nem értem miért
kell ehhez a testület jóváhagyása.
Szabóné Sebők Gyöngyi:
Azért mert előírás hozzá, a testületi támogatás.
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Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testületének
54/2018.(XI.14.) Kt.
határozata
Arany János Tehetséggondozó programban való részvételhez történő elvi támogatásról
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, elviekben támogatja Szabó Dóra
(sz: 2004.03.15. an: Dézsi Judit) 4755 Ököritófülpös, Kossuth Lajos u. 160. szám alatti lakos
nyolcadik évfolyamos tanulót, hogy a 2018/2019. tanévben részt vegyen az Arany János
Tehetséggondozó Programban.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018.12.10.
Ököritófülpös, 2018. 11. 27.
Kmf.
Szabó Béla
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

Szabó Béla polgármester:
És lenne még egy döntés , amit el kellene fogadnunk. Az iskola energetikai pályázat
közbeszerzése befejeződött és megszületett a döntés a kivitelező személyéről, amit a testületnek
is jóvá kellene hagyni. Tegnap történt meg, ezért raktuk az egyebekbe, hogy minél hamarabb
lehessen dönteni és ne csússzon a beruházás. A Nyírkomplett Kft lett a nyertese a közbeszerzési
eljárásnak, ők már dolgoztak itt Ököritófülpösön. Ők csinálták az egyik szociális
létesítményünket a szolgáltató házat. A jóváhagyás nélkül nem kezdhetik meg a munkát.
Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Képviselő-testületének
55/2018.(XI.14.) Kt.
határozata
„Ököritófülpös Nagyközségben lévő Németh Lili Általános Iskola épületenergetikai
korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztása
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Ököritófülpös

Nagyközség

Önkormányzat

Képviselő-testülete,

az „Ököritófülpös
Nagyközségben lévő Németh Lili Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás nyertesének a NYÍR-KOMPLETT Építőipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (4400 Nyíregyháza, Lujza u. 22. adószám:
10426285-2-15, cégjegyzékszám: 15-09-060485), mint a legkedvezőbb ajánlatot tevő céget
választja meg.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: Folyamatos
Ököritófülpös, 2018. 11. 14.
Szabó Béla
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

Szabó Béla polgármester:
Az egyebek napirend keretében van kérdése valakinek?
Gál Sándor:
Nekem lenne. A halastó ügyében érdeklődnék, hogy lesz e idén telepítés?
Szabó Béla polgármester:
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Elmondom, hogy mi a helyzet ezzel, tegnapelőtt jött meg, a halgazdálkodási terv jóváhagyása.
Enélkül nem lehet telepíteni. A halat pedig már szeptemberben kifizettük, számlával tudom
neked igazolni 5-6 mázsa hal ki lett fizetve. De a jóváhagyott terv nélkül semmilyen munkába
nem foghattunk addig bele. A másik kérdés, hogy mivel ilyen későn jött meg a jóváhagyás,
szabad e még beletenni a tóba, amikor esély van rá, hogy befagyhat. A jövőhétre -5, -6 fokot
mondanak.
Gál Sándor:
Ha a szakember azt mondja, akkor inkább ne tegyétek bele, nehogy csak kárt okozzunk ezzel.
Szabó Béla polgármester:
A pénzt nem adjuk vissza, mert ettől függetlenül mindenki horgászott és fogott halat. A
horgászengedély nem függ attól, hogy most 3 vagy 5 mázsa halat telepítünk. De teszünk bele
halat, mert így illik és még külön számlára fogjuk venni, hogy ne érje vád az önkormányzatot,
hogy a képviselő testületi tagok és az önkormányzati dolgozók részére minden évben adott hal,
az idén is lesz megjegyzem, szóval, hogy ez ebből lett kivéve. Az külön lesz megvéve.
Gál Sándor:
A másik kérdésem az lenne, hogy az idén hány köztéri padot csináltunk?
Szabó Béla polgármester:
Ezt fejből nem tudom megmondani, ezt Attila irányítja, ha pontos számra vagy kíváncsi, akkor
fordulj hozzá.
Gál Sándor:
Mert panasz jött hozzám, hogy nagyon kemény a háttámla és egy idős ember nehezen tudott
felkelni róla. tehát akkor pontos számot nem tudsz mondani nekem?
Szabó Béla polgármester:
Nem tudok Sanyi, de ha Attilát megkérdezed ő megmondja.
Gál Sándor:
A következő kérdésem, hogy áll a Starttal a per, mert látom, hogy megvan kerítés is már?
Szabó Béla polgármester:
Befejeződött a per, megnyertük. Most már kerítést csináljuk. jogerős határozat van, még a
perköltséget nem térítették meg, erre végrehajtást kértünk.
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Szécsi Bálint:
Úgy kell átadni a területet, ahogy átvették.
Szabóné Sebők Gyöngyi:
Végül is mi volt a döntés?
Szabó Béla polgármester:
Az, hogy közterületet nem lehet elbirtokolni.
Gál Sándor:
A következő kérdésem az lenne, hogy a Lehel utcai lakók kérdezik, hogy a buszvárókat, vagy
párat belőle, nem lehetne e kihelyezni?
Szabó Béla polgármester:
Négy darabra tettem ígéretet az idén , azt meg is fogjuk csinálni.
Gál Sándor:
Ha egy mód van rá csináljátok már meg. Aztán van még egy kérdésem, hogy már hónapokkal
ezelőtt beadtam egy díszpolgári címre vonatkozó beadványt, de azóta sem lett csinálva semmi
ebben az ügyben, nézzetek már utána. Szeretném, ha még idén meg legyen tárgyalva. kértem a
módosítást és még mindig nem lett semmi benne. A másik dolog, hogy adtam be közérdekű
adatigénylésre kérelmet és erre sem kaptam még választ. Legyetek szívesek nekem erre
válaszolni, aki ebben illetékes. Kérem, hogy ez legyen benne a jegyzőkönyvben.
Szabó Béla polgármester:
Mi volt a közérdekű adatigénylésben?
Gál Sándor:
Amikor kérdeztem, hogy mennyit kell az önkormányzat számláján elkülöníteni és mennyi lesz a
visszafizetendő a pályázati pénzekből?
Szabó Béla polgármester:
Én pedig tisztességgel válaszoltam, hogy ezek csak kósza hírek, ha ilyesmi lenne, arról
mindenképp tájékoztatnánk a testületet.
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Gál Sándor:
Nem tudom miért nem lehet erre válaszolni rendesen, miért kell így elhúzni a dolgot? Májusban
adtam be, azóta nem kaptam választ. Ha törvény van rá, akkor azt be kell tartani, ha beadványt
adok be , arra válaszolni kell.
Szabó Béla polgármester:
Kaptál választ, de ha nem fogadod el azt, akkor jegyző úr leírja neked írásban is. Van e másnak
felvetése?
Jakabné Zajti Tünde :
Jó lenne a buszmegállókhoz szemetest kihelyezni, mert borzasztó sok a szemét. Nagy az
utasforgalom, sokan járnak. A táncház ablakán vastagon nagy kosz van. Nagyon csúnya.
Szabó Béla polgármester:
Igen, láttam. Nézd a Fergeteges ingyen használja, arra nem képesek, hogy legalább kitakarítsák.
Úgy gondolom, hogy nagy az igénytelenség. Ha már használok valamit és ingyen, az lenne a
minimum, hogy rendben tartom. Nem voltam benne két éve, de valóban a falu közepén ez
nagyon csúnya.
Jakabné Zajti Tünde :
A parkolórész is elhanyagolt, azért az önkormányzat ülteti a virágokat, rakja rendbe a
közterületet ott, de benn igazán rendet tarthatnának.
Szabó Béla polgármester:
Semmilyen közüzemi számlát nem fizetnek ott, ingyenesen használjk, ennyit megtehetnének,
hogy kitakarítanak és rendben tartják belül. Az önkormányzat valóban elvégzi a külső
munkálatokat, de belül nekik kellene. Még az is kérdéses, hogy nekik van e még ott
keresnivalójuk?
Szécsi Bálint:
Jogilag szerintem nincs, mivel egyesület helyett már együttesként szerepelnek.
Szabó Béla polgármester:
Jó, hogy említetted Tünde, mert felül kell vizsgálni a megállapodást velük, egy éve lejárt a
jogosultságuk és meg is szüntették az egyesületet.
Jakabné Zajti Tünde :
Már ököritófülpösi szinte nincs is köztük.
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Szabó Béla polgármester:
Még Horváth polgármester alatt lett velük megállapodás kötve. Jelen állapot szerint egy nem létező
formációt támogatunk. A hivatal felé nem jelentették be a változást. Képviselő testületi tag voltam,
akkor és beleláttam az egyesületi működésbe. De sokat nem tudtam csinálni, ezért is álltam fel a
székből és mondtam le, mint képviselő.
Szabóné Sebők Gyöngyi:
Az új gazdálkodási évben, meg kell vizsgálni a megállapodást és okosan új alapokra lehet helyezni
az együttműködést.

Szabó Béla polgármester:
Azon valóban el kell gondolkodni és felül kell vizsgálni a megállapodást.
Szécsi Bálint:
Mindig volt egy érdekellentét, akárki volt is itt a vezető. Bármilyen megállapodás vagy
szerződés is volt kötve, szerintem úgy lett volna korrekt hogy hívás nélkül is eljönnek az
önkormányzati rendezvényekre. Egy idősek napjára például, ahol mindenfajta térítés nélkül
fellépnek.
Jakabné Zajti Tünde : A mi településünk, a mi hagyományunk és sajnos a személyes ellentétek
miatt kifogynak belőle az ököritói tagok. Odáig jutott a dolog, hogy nem akartak
személyeskedni és konfrontálódni.
Gál Sándor:
Ezt kellene rendbe tenni.
Szabó Béla polgármester:
Amíg anyagilag is támogattuk őket, addig bejöttek és megtették a beszámolójukat. Aztán 2012től, amikor azzal a egymillió kétszázezer forinttal nem igazán tudtak elszámolni, ami a 28
milliós hitelükből hiányzott és nekünk kellett befizetni a nagyecsedi kasszába. Akkor mondtam
a vezetőnek, hogy jó de a következő 4-5 évre ez volt a támogatásotok és azóta nagyon rossz a
kapcsolat. Hiszen minden évben adtunk 300-400 ezer támogatást. Tavaly derült ki, hogy
nincsenek bejegyezve úgy ahogy eddig.
Szécsi Bálint:
Megszakadt a jogfolytonosság, eddig egyesületi formában működtek és most már együttesként
vannak bejegyezve.
Szabó Béla polgármester:
Ha ezzel konkrétan foglalkozni akarunk, akkor illik meghívni a táncegyüttes vezetőjét és vele
megbeszélni a folytatást, hogyan és milyen formában kívánnak ezután működni. Milyen
elképzelésük van ezzel a táncházzal és a jövővel kapcsolatban.
Kiss László:
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Két közterületet érintő dologban szeretnék bejelentést tenni. Az egyik a Petőfi utcának dolga, a sár
miatt. Évek óta visszatérő dolog. A KPM-nek fel kellene hívni a figyelmét erre, hogy
mezőgazdasági vontatóval ne lehessen arra közlekedni vagy másik megoldás a sárrázók kiépítése.
50-100 méteres részen a lejárónal szilárdburkolatot kellene kiépíteni. Előírás ugyan, hogy le kell
takarítani de ezt senki sem fogja megtenni, és 2 órán át sem fogja a traktort takarítani, hogy oda
mehessen. Jogos a bejelentés és tényleg meg kell tenni a bejelentést.

Szabó Béla polgármester:
Úgy gondolom, hogy súlykorlátozást be tudnak vezetni és a személy és teherautó forgalmat
ezzel tudják biztosítani, míg a mezőgazdasági gépek forgalmát szabályozzák.
Kiss László:
A másik dolog, a közterületen a mozgóboltok árúsítása , mert a temetőnél ha temetés van, akkor
ott mindig zavaró ha hangoskodnak a szignáljuk zavaróan hat a szertartásra.

Szabó Béla polgármester:
Állandóan behallatszik ebben tökéletesen igazad van és egyetértek, hogy ez nem jó és zavaró.
Kiss László:
A szerda és a szombat, amikor itt vannak és temetés van az szerintem kegyeletsértő. Meg
lehetne keresni a cégeket, hogy erre figyeljenek oda. Tájékozódjanak, hogy azokon a napokon
erre fokozottan ügyeljenek.

Gál Sándor:
Bizony egyetértek a Laci felvetésével, mert a KPM leszedte az útpadkát és hogy csinálták meg
az szörnyű. Aki a sarat felhozza, azt jelentsék be és szólítsuk fel.
Kiss László:
Mehettek volna másfelé is, a szennyvíztelep irányába , az egy jó sárrázó rész lenne nekik, csak
akkor kerülniük kellene.

Szécsi Bálint :
A mai világban már van telefon, fotózzák le, tegye meg a bejelentést és szól az önkormányzat
annak aki volt. Nem cél, hogy feljelentsük, de ha kétszer vagy háromszor a jegyző felhívja és
szól neki, akkor meggondolja, hogy ilyet tegyen máskor is. A szemléletmódnak kell változni.
Szabó Béla polgármester:
Akkor egy másik dolog. A ravatalozó felújítása folyamatban van, megtörtént a hűtőkamrák
szigetelése, megy rá egy lemezborítás és lesz rá egy elszívó ventilátor , rosszul van elhelyezve a
kompresszor, mert a hűtőkamrák helyiségébe befűt és így nehezen tudnak optimálisan működni.
Gál Sándor:
Még egy eszembe jutott, hogy a házszámok nincsenek végig vezetve. Van, hogy máshová
visznek küldeményt, levelet valakinek ezt kellene még rendbetenni.
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Szabó Béla polgármester:
Igazad van Sanyi, a Lenin-köz 1992-óta rendeződik, el fogunk benne járni. Van e már kérdés?
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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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