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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 5-én
15 órára meghirdetett közmeghallgatásról.
Jelen vannak: Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint alpolgármester
Kukucskáné Laboncz Márta
Jakabné Zajti Tünde
Gál Sándor
Szabóné Sebők Gyöngyi
Kiss László
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Horváth László jegyző
A lakosság részéről: fő.
Szabó Béla polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozat-képes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőkből 7 fő jelen van. A Képviselő-testület
határozatképes. Javasolta a képviselő-testületnek a meghirdetett közmeghallgatás megtartását.
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.
1./ Közmeghallgatás
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester:
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai közmeghallgatásunkon, ami egyben egy rendkívüli
testületi ülés. Ez egy olyan ülés, ahol a tárgyévben végzett munkáról van tartva beszámoló, az
önkormányzat és intézményei vonatkozásában. El is kezdem az önkormányzati
intézményekkel. Ezek a Közös Önkormányzati Hivatal, ami Ököritófülpös, Rápolt és
Géberjén községekből tevődik össze, a társulásban fenntartott óvoda Rápolttal, aztán társulás
keretében látjuk el a gyermekjóléti szolgálat működtetését, itt Győrtelek a gesztor, van házi
segítségnyújtás és idősek nappali ellátása. Részletezve az intézményeket kicsit elmondom,
hogy a közös hivatalnál 10 fő a dolgozói létszám. 2018.03.19-től Dr. Horváth László látja el a
jegyzői feladatokat. A közös hivatal pénzügyi, adóügyi, szociális és műszaki valamint
közmunkával kapcsolatos és adminisztrációs feladatokat lát el a 3 település vonatkozásában.
Az óvodai létszám jelenleg 11 fő. 6 óvónővel, 4 dajkával és egy pedagógiai asszisztenssel
működik. A gyereklétszám 88 fő de ez változó, ahogy mondtam. 2017-ben kezdtük el
felújítani az óvoda épületét, pontosabban a régi állatorvosi lakás részt. Ez majdnem be lett
fejezve, a tetőt újítottuk fel, a csatornákat és némi külső festés híján meg is lett az egész
felújítás. Ez egy 90%-os készültségben van. A konyha létszáma jelenleg 6 fő. A konyhán napi
300 adag étel készül, 200 tízórai és körülbelül 200 uzsonna. A konyha felszereltsége
folyamatosan bővül. A felújítására idén nyertünk pályázatot több, mint 19 millió forint
összegben. Ez egy uniós pályázat 95 %-os támogatású és egyszerre szeretnénk megvalósítani
az iskola energetikai pályázatával. Azért lenne erre szükség, mert ez nagyobb anyagi terhet
róna az önkormányzatra. Mindkét pályázat úgymond kiegészíti egymást, mert a nyílászáró
csere és a belső burkolási munkák így összhangba hozhatók, ezáltal nem lesz felesleges
kiadásunk. Ez a beruházás 2019 első félévében lenne megvalósítva. Az egészségügyi
intézmények teljesen állami finanszírozásúak. Az önkormányzat feladata az épületek
fenntartása, működtetése, bizonyos orvosi műszerek pótlása, javíttatása. Az idén felújításra
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került az egészségügyi intézmény padló burkolata, az orvosi eszközállomány részleges
lecserélésre került. Új fogorvosi eszközök kerültek beszerzésre, mint például egy új fogorvosi
szék. A védőnői szolgálat is kapott eszközöket. A teljes lista benne van a pályázatban ezt most
nem is sorolnám fel. Az Ifjúsági Ház és Könyvtárnál szeptember óta Apáti Ferencné látja el a
könyvtárosi feladatokat, aki megszerezte idén a könyvtárosi végzettséget. Az orvosi ügyelet
Mátészalkán van. Évente kifizetjük a hozzájárulást a működéshez. A gyermekvédelmi és
családsegítő központ Győrteleken működik. Annak van itt irodája, ahol folyik az
ügyfélfogadás. Az idősek nappali ellátása nagyecsedi központtal működik. Szeretnék néhány
szót szólni a megvalósított beruházásokról. Ezek leginkább pályázatból és közmunka program
keretében valósultak meg. Térkőburkolatot kapott a kerékpárút Kiss László kocsmájától a
Farkas Ernői tartó szakaszon. Folyamatban van a ravatalozó felújítása, ami a hűtőkamrák
szigetelését és a vizesblokkok felújítását valamint a külső nyílászárók cseréjét takarja. A
hűtőkamrák szigetelése nagyon égető volt, mert a nyári melegben nem tudták a régi
szigetelések garantálni a megfelelő hűtést. Sajnos a kivitelezés nem volt megfelelő anno., de
most kijavítjuk. Az iskola energetikai pályázatnál most zárult le a kivitelező kiválasztása, így
minél hamarabb neki lehet kezdeni reményeim szerint a munkáknak. A külterületi ut felújítása
csak részben valósult meg. A szennyvíztelepi út fog megújulni, ez a pályázat két részből áll,
egy felújítási és egy eszközbeszerzési részből. Ami egy MTZ traktor, egy mulcser és egy
vonólap beszerzése. Az útpályázatok még nem ne kerültek kiírásra, megvalósítási szakaszba.
Szerintem jövő tavasszal fog megtörténni. Ezen kívül van még egy szociális tüzifa
beszerzésünk, aminél ha jól tudom még két autó híja van a szállítmánynak.
Ettől függetlenül a testület úgy döntött, hogy megkezdjük a tűzifa kiszállítását már a
jövőhéten. Tehát nem egyszerre fogja megkapni mindenki, hanem folyamatosan utcáról
utcára foguk menni osztani. A jövőbeni tervekről szólva van egy lehetőség az idősek klubja
helyére egy teljesen új épület építése, ez egy határon átívelő pályázat. Ez a jövőben kerül
elbíráslásra és reménykedünk a sikerében. Most pedig engedjétek meg, hogy a gazdasági
helyzetünkről ejtsek néhány szót. Az önkormányzat 2018 évben 857.737.592 ft bevételi és
kiadási főösszeggel rendelkezik. ebből az óvoda költségvetése 57 millió forint, a közös hivatal
és a konyha költségvetése 82 millió ft. Az önkormányzat költségvetését a 2017 évihez
közelítő támogatási összeggel kellett megtervezni. A bevételünk, adóbevételből 13 millió
forint, ami abból adódik, hogy felemeltük az iparűzési adó mértékét 1.5 %-ról 2 %-ra. Az
önkormányzat feladatellátását 2018 évben szigorú költségvetési gazdálkodással és pályázati
lehetőségek kihasználásával sikerült megoldani. A helyi önkormányzatok rendkívűli
támogatása pályázaton 2.4 millió ft támogatást kaptunk, amelyet kizárólag a szolgáltatást
nyújtó társulásokban való tartozások rendezésére használhatunk fel. Közművelődési
érdekeltségnövelő pályázatból 241 ezer ft összeget nyertünk. Szociális tűzifára 6.9 millió ft
összeget kaptunk. A közfoglalkoztatás lebonyolítására közel 220 millió forintot kaptunk.
Ebben az évben is közel 6 millió ft állami támogatással biztosítottuk az óvodás és általános
iskola tanulók egyszeri meleg étkeztetését. Egyszeri iskolakezdési támogatást nyújtottunk a
tanköteles korú gyermekek részére 2.5 millió ft értékben. A Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat keretében 6 gyermek részére biztosítottunk támogatást. A
közfoglalkoztatást a Start munka mintaprogramban 30 fővel végeztük, aminek az értéke 34
millió ft volt. Ennek keretében, zöldség, gyümölcs, kukorica termesztés, méhészet és fólia
sátrakat üzemeltettünk. A Helyi sajátosságok mintaprogramban 22 fővel dolgoztunk, ennek a
támogatásának mértéke 24 millió Ft. Itt rongyszőnyeg varrás, száraztészta készítés, térkő és
szegélykő gyártás folyt. Közútfejlesztéses közmunkaprogram 13 millió ft összeggel, 15 fő
dolgozott benne és a kerékpárút térköves burkolását végeztük. A hosszabb idejű
közfoglalkoztatás 132 fővel 44 millió ft támogatással. Ebben településtisztasági és fenntartási,
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karbantartási és felújítási tevékenység foglaltatik benne. Aztán a huzamosabb idejű
közfoglalkoztatási program, ahol 83 fő vett részt és a támogatás mértéke 40 millió ft volt.
Szintén településtisztasági és fenntartási, karbantartási és felújítási tevékenység valamint
intézményi munka segítése tartozott bele. Tehát a 2018. évben a közmunkaprogramokra
összesen 158 millió ft támogatást kaptunk, így 282 fő vett részt közfoglalkoztatásban. Én
ennyit szerettem volna elmondani és ha van kérdés, akkor kérem tegyétek fel.
Beregi Ignác:
Polgármester úr ! A gázfogyasztók már rég leírták a 12.000 Ft-ot a számlájukból, mi még azt
sem kaptuk meg. Más falukban már kihordták a téli tűzrevalót, nálunk semmit sem.
Szabó Béla polgármester:
Ma érkezett meg a Belügyminisztériumból a dokumentum, hogy 2.880 ezer ft összegben van
a település támogatva. Ez a 12.000 Ft-ok felhasználásáról szól. Feketén-fehéren kimondja,
hogy csak tűzifára használható fel.
Beregi Ignác:
Akkor megint februárban kapjuk meg ?
Szabó Béla polgármester:
Soha nem februárban osztottuk a fát, mindig igyekeztünk januárig kivinni mindenkinek. A fát
előre nem tudhatjuk mikor kapjuk meg, mert most fogjuk megrendelni ez alapján az okirat
alapján és az erdészet adja, amikor lesz fa kapacitásuk. Jelenleg hiány van, kevés a fa.
Szerintem kevered a dolgokat, mert a nyáron érkezett kiegészítő támogatás az nem ez a
12.000 Ft-os rezsicsökkentés, az még a 2017-es szociális tűzifa kiegészítő támogatása. Más
településeken is azt oszthatják csak. Ha figyeltél elmondtam, hogy a jövőhéten fogjuk mi is
elkezdeni osztani.
Gál Sándor :
Köszöntök mindenkit ! Én úgy hiszem, hogy ma is megkérdeztem a testületi ülésen a szociális
tűzifa kérdésben de még senki nem tudott semmit. Bízok benne, hogy tényleg délután kaptuk
meg, mert Rápolt már azt mondta nekem, hogy igenis elsőbe azt fogja kiosztani. Én kértem,
hogy a jegyzőkönyvbe is legyen benne, hogy hol van ez az összeg. Ma fél egyig testületi ülés
volt én sem tudtam erről és bizony az emberek nagyon fel vannak háborodva emiatt. Megjött
101 m3 fa a nyáron és nem tudtál rá válaszolni, hogy az milyen fa, szociális vagy a
rezsicsökkentéses?
Szabó Béla polgármester:
Többször adtam választ és pontos választ kaptál róla.
Gál Sándor :
Nem akartam most hozzászólni, de bizony most, hogy ez a kérdés előjött, hogy van ez, hogy
más már ezt gázba leírta. Ma mondtam, hogy miért nem csinálták ezt meg, hogy villanyba
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odaadják. A kormány ránk hárítja képviselőkre ezt a dolgot. Akkor kérdezem én, hogy mikor
vásárlunk ebből fát és mikor osszuk ki?
Szabó Béla polgármester:
Ha figyeltél, akkor elmondtam, hogy amikor az erdészet tud fát biztosítani. A felhasználását,
kiosztását pedig a támogatói okiratban leírt jogszabályi keretek és határidők között fogjuk
megtenni. Jelenleg annak is örülünk, ha azt leszállítják, amit megrendeltünk.
Beregi Ignác:
A gázfogyasztók rég leírták, mi meg még meg sem kaptuk.
Gál Sándor :
Ma is kérdeztem a testületin, de tisztességes választ nem kaptam rá.
Szabó Béla polgármester:
De kaptál rá, tisztességes és egyenes választ.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Mi a képviselőtársammal Gál Sándorral igenis a nyár folyamán kértük, hogy osszák ki a
kiegészítésként kapott fát, gondolván a rossz időre. Mert mi azt szeretnénk, hogy a falu
lakossága ne fagyoskodjon. Ezt a javaslatunkat elutasították.
Gál Sándor :
Kértük, hogy osszuk ki azt a fát, mert van még olyan is ebben a faluban, aki spórral főz nekik
is szükségük lehet rá, nem csak a fűtéshez.
Szabó Béla polgármester:
De azt nem mondod, hogy én erre mit válaszoltam, mégpedig azt, hogy az önkormányzat
anyagi helyzete nem olyan jó, hogy 300 embernek külön ki tudjuk a fát szállítani, hogy a két
kistraktort 3 hétre ki tudjuk vonni a közmunkaprogramból. Most fogjuk kiszállítani. Számold
ki kb. 2 mázsa fáról van szó családonként.
Beregi Ignác:
A 12.000 Ft -ból 4 mázsa is kijön.
Szabó Béla polgármester:
Összekeverted, mert amiről szó van, az a kiegészítő támogás, te pedig a rezsicsökkentéses
fáról beszélsz. Arról az értesítést most kaptuk meg délután. Utánanéztem és valóban 14:00 óra
után jött a levél. Én lezártam a témát, válaszoltam.
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Farkas Zoltánné:
Azt szeretném megkérdezni, hogy akik megkapták a 12.000 Ft-ot a rezsicsökkentésbe, azok
ebből a fából is kapnak?
Szabó Béla polgármester:
Aki megkapta a 12.000 Ft jóváírást az ebből a fából nem fog kapni. Ez természetesen így
igazságos. Volt egy központi felmérés, hogy melyik háztartásban nincs vezetékes gáz és ez
alapján lett meghatározva ki kaphat. Senki nem kaphat kettős támogatást.
Beregi Ignác:
Akkor én még megkérdezném, hogy itt akarod hagyni a hivatalt?
Szabó Béla polgármester:
Én ilyet nem mondtam.
Zelizi Sándor:
Jó estét mindenkinek, én egy kérdést szeretnék a polgármester felé intézni. Az a hír járja a
faluban, hogy le akarsz mondani a tavasz folyamán. Akkor miért nem most mondasz le?
Szabó Béla polgármester:
Mert az az én egyéni döntésem, hogy mikor mondok le, ha le is mondok valamikor.
Zelizi Sándor:
Akkor csak jól hallottam ezt. Több embert is fog ez érdekelni más szempontból is.
Szabó Béla polgármester:
Fenntartom, hogy én mikor mondok le az az én egyéni döntésem lesz. Van e még érdemi
hozzászólás?

Mivel több kérdés és felvetés nem volt, Szabó Béla polgármester megköszönte a jelenlévők
részvételét, boldog Karácsonyt és boldog új évet kívánt és a közmeghallgatást bezárta.
K.m.f.
Szabó Béla
polgármester

Szécsi Csaba
mb.jegyző
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