Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma:Ö/ 286-19 /2018.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.november 27.
napján tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve:
a./ Jegyzőkönyve: 1-től 5- ig
b./ Tárgysorozata: 1
c./ Határozatai: 56-57
d./ Rendelete:-

Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/

1./Előterjesztés: Pályázat benyújtásáról Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek
közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe
vételhez valamint mezőgazdasági közfoglalkoztatási programban való részvételről –
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Ököritófülpös, 2018. december 4.

Tisztelettel:
Szabó Béla
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 27.
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
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: Pályázat benyújtásáról Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek
közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe
vételhez valamint mezőgazdasági közfoglalkoztatási programban való részvételről –
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
Kukucskáné Laboncz Márta:
Napirend előtt szeretnék felszólalni ha lehet. Megszeretném kérdezni, hogy készültök e, hogy
képviselői mandátumomat megszüntessétek? Mert erre az ülésre nem kaptam meghívást, sem
telefonon, sem papíron, sem emailban. Ezzel kapcsolatban már írtam a törvényességi
felügyeletnek, ahol jeleztem, hogy soknak találom ezt a rendkívüli testületi ülést és ezzel
kapcsolatban felvilágosítást kértem. Nos emiatt kérdeztem, hogy ki akartok e zárni, mert ez már
előfordult és nem tudom kihez forduljak közületek. Volt olyan képviselő testületi ülés, amire
nem kaptam meghívót, akkor is a törvényességi felügyelethez fordultam. Még jó, hogy van egy
képviselő társam, akit megszoktam kérdezni és tájékoztat, hogy van e ülés vagy, hogy kaptam e
meghívót. Úgy gondolom, hogy vannak jogaim és ezekhez ragaszkodom.
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Gál Sándor:
Igen szóltam a képviselőtársamnak , hogy kapott e meghívót. És már többször is jeleztem, hogy
legyenek délután az ülések, mert a képviselőtársam kimegy dolgozni a munkahelyére és onnan
jön vissza, hát legyünk már tekintettel már egymásra ebben is.
Dr. Horváth László jegyző:
Ellentmondanék a képviselőasszony vádjának, mivel bizonyíthatóan, a telefonom tanúsága
szerint is 15:26 perckor kíséreltem meg felhívni és nem vette fel. Utána pedig visszahívást nem
kaptam. Mindenkit egyszer szoktam felhívni és akivel nem tudok beszélni, az vissza szokott
engem hívni. Itt a képviselőtestületi tagok tanúsíthatják, hogy ez így van. Képviselőasszonytól
visszahívást pedig nem kaptam, ezt is bizonyítja a telefonom híváslistája.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy itt a telefonom és valóban kaptam egy
mobilhívást egy olyan számról, amelyik nekem volt ismerős. Amikor módom volt rá egy 20
perc múlva, kétszer hívtam vissza. Ezt a választ nem tudom elfogadni, mert én visszahívtam
pedig nem ismerem ezt a számot, nem hivatali, nem volt ismerős, mégis visszahívtam, de nem
vette fel.
Dr. Horváth László jegyző:
Én sem tudom ezt elfogadni, hiszen mióta itt vagyok márciustól mindenkit ezen a számon
szoktam hívni, érdekes, hogy minden képviselőtársa ismeri csak Ön nem.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Hát engem biztos nem ezen a számon hívott eddig. Ezért is nem volt ismerős.
Dr. Horváth László jegyző:
Az én híváslistámban pedig az Ön visszahívása nem szerepel.
Szabó Béla polgármester:
Szerintem ez meddő vita ebben nem tudok most állást foglalni, halasszuk ezt el későbbre.
Elmondtad a problémádat, ha nem vagy elégedett a válasszal, fordulhatsz a törvényességhez.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Ne halasszuk, mert a törvényesség felé megtettem a bejelentésemet. És ha valamit
megállapítanak javasolni fogom, hogy aki ilyen hibákat elkövet, annak legyen valamilyen
következménye.
Dr. Horváth László jegyző:
Nem hibáztam most sem, sem pedig akkor amire hivatkozik, az itteni munkám első testületi
ülésére, mert írásban megkapta a meghívót és pusztán az volt a problémája, hogy nem hívtam fel
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telefonon. Viszont az ülés után megbeszéltük, hogy nem állt rendelkezésre a telefonszáma.
Azóta mindig felhívtam, ezt Ön sem tagadhatja.
Szabó Béla polgármester:
Javaslom térjünk vissza az ülés napirendjéhez, mert az előzőek nem tartoznak az ülés témájához.
Ez az ököritófülpösi 024/6 és 024/7-es számú külterületi szántó művelési ágú ingatlanok bérleti
viszonyát kellene meghosszabbítanunk a Nemzeti Földalapkezelővel. Az utóbbi években mi
hasznosítottuk közmunkaprogramban és testületi határozat kell hozzá, hogy a továbbiakban is az
önkormányzat hasznosíthassa. Ehhez kérem a felhatalmazásotokat ennyi lenne a rövid napirendi
pont.
Szécsi Bálint:
Merre esnek ezek a területek?
Szabó Béla polgármester:
Porcsalma és Ököritófülpös között vannak, ahogy elhagyjuk a falutáblát jobbkéz felé van egy
erdő és ott vezet le egy út, arra esik a földterület. Napraforgó, kukorica, burgonya termesztést
végeztünk eddig benne közmunkában. mivel idén lejárt a szerződés, a Nemzeti Földalap
felajánlotta, hogy ha akarjuk, akkor továbbra is hasznosíthatjuk. Mivel a közmunkaprogramban
kevés a területünk, ezért mindenképp jó lenne hasznosítani ezt a területet is.
Jakabné Zajti Tünde:
És ingyen kapjuk?
Szabó Béla polgármester:
Igen térítésmentesen kapjuk. Jó közepes termőföld, úgy 14-15 aranykoronás. Ezt szeretném, ha
jóváhagyná a testület. Amennyiben nincs kérdés, felteszem szavazásra.
Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
56/2018. (XI.27.) számú
határozata
- mezőgazdasági közfoglalkoztatási programban való részvételről –
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ Megtárgyalta a 2019. évi közfoglalkoztatási programokban való részvétel lehetőségeit és úgy
döntött, hogy kérelmet nyújt be 2019. évre vonatkozóan, közfoglalkoztatási mezőgazdasági
mintaprogramban való részvételre.
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2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi közfoglalkoztatási programba
mezőgazdasági mintaprojekt tárgykörben nyújtsa be a kérelmet és az ököritófülpösi 024/6 és
024/7 hrsz.-ú földterületeket a programba vonja be, sikeres vagyonkezelésbe vétel esetén.
3./ Kifejezi azon szándékát, hogy a 2019. évet követően is fenn kívánja tartani a
közfoglalkoztatási mezőgazdasági mintaprojektekben való részvételt, így azt követően is
kérelmet kíván benyújtani a program további üzemeltetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: előírt határidő

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
57/2018. (XI.27.) számú
határozata
- pályázat benyújtásáról a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek vagyonkezelésben
adásáról –
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ Megtárgyalta a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felhívását, a Nemzeti Földalapba tartozó
földrészletek
közfoglalkoztatási
program
megvalósítása
céljából
önkormányzati
vagyonkezelésbe adásáról.
A felhívással kapcsolatban úgy döntött, hogy a felhívás 1. mellékletében szereplő ököritófülpösi
024/6 és 024/7 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlanoknak kérelmezi ingyenes vagyonkezelésbe
adását - Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata részére - a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezetnél.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes vagyonkezelésbe adáshoz szükséges
kérelmet határidőre terjessze elő.
Felelős: polgármester
Határidő: előírt határidő
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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