Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma:Ö/ 286-21 /2018.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 18.
napján tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve:
a./ Jegyzőkönyve: 1-től 6- ig
b./ Tárgysorozata: 1-től- 2-ig
c./ Határozatai: 67-69
d./ Rendelete:-

Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/

1./Előterjesztés: Pályázat benyújtásáról a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
2./ Előterjesztés: A Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos döntésről
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Ököritófülpös, 2018. december 20.
Tisztelettel:
Szabó Béla
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 18.
napján 8:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Ököritófülpösi Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Szabóné Sebők Gyöngyi
Gál Sándor
Kiss László
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, 5 fő az ülésen megjelent, az
ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a napirendre tett javaslatot elfogadja.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1./Előterjesztés: Pályázat benyújtásáról a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester:
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet „Testvér-települési programok és
együttműködések” címmel 2019. évre vonatkozóan.
A pályázat célja, hogy a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való
boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének
előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési
együttműködésének erősítése útján.
A kiírás szerint kapcsolat alakítható ki magyarországi önkormányzatok és Szlovákia, Szerbia,
Románia, Ukrajna, Horvátország, Szlovénia és Ausztria települési önkormányzati között.
Ököritófülpös település korábban tartott fenn kapcsolatot a romániai Mikola településsel, de
szorosabb együttműködésre nem került sor illetve együttműködési megállapodás sem lett kötve.
Ezt szeretnénk most szorosabbra fűzni és megkötni a megállapodást velük. Az előterjesztésben
szereplő célokra pedig pályázni szeretnénk. A jelenlegi pályázati kiírásban lehetőség van
2.000.000,-Ft összeghatárig pályázat benyújtására a 2019. évben kialakítandó testvér-települési
kapcsolat finanszírozására. Ehhez kellene egy testületi határozat, hogy ezt támogatjátok.
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Gál Sándor:
Annyit szeretnék elmondani, hogy korábban nem volt megállapodás és benne van, hogy például
március 15-én közös ünnepi megemlékezés és testület ülés szervezése. Akkor ez most minden
évben folyamatosan minden évben meg lenne tartva, már a jövő évtől?
Szabó Béla polgármester:
Ezt még nem tudom, egyelőre egy alakuló, szerződéskötési ülés lenne, aztán kialakítjuk a
rendszert ebben is.
Gál Sándor:
Látom leírva, hogy falunapokra, ünnepekre meghívás. Közös testületi ülések tartása. Emiatt
kérdeztem.
Szécsi Bálint :
A pályázati feltételnek az egyik szegmense az, hogy a nemzeti ünnepek megünneplése, a nemti
tudat erősítése. Azért tettük bele a március 15. ünnepséget. Aztán majd az elnyert összegtől
függően fogjuk megvalósítani a pályázati célokat, amikre jut fedezet.
Gál Sándor:
Mivel én ezt maximálisan támogatom, azért is kérdeztem, hogy milyen célokat lehet
megvalósítani.
Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
67/2018. (XII.18.) számú
határozata
- pályázat benyújtásáról a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ Megtárgyalta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt Testvér-települési együttműködés
pályázati felhívását és úgy döntött, hogy kérelmet nyújt be 2019. évre vonatkozóan, Mikola
(Románia) településsel való testvér-települési kapcsolat kiépítésére.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról
gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: előírt határidő
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
68/2018. (XII.18.) számú
határozata
- testvér-települési együttműködési megállapodás megkötése Mikola (Románia)
településsel –
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ Megtárgyalta Mikola (Románia) településsel testvér-települési együttműködési megállapodás
megkötésére vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy az előterjesztésben szereplő célok
(együttműködés kölcsönös fejlesztése; tapasztalatcsere, tudás, jó gyakorlatok átadása; nemzeti
ünnepeinkhez kapcsolódó együttes programok; kulturális örökség ápolása hagyományőrzéssel)
tekintetében megköti az együttműködési megállapodást a romániai településsel testvér-települési
kapcsolat létrehozására.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást készítse elő, az
elfogadott céloknak megfelelően.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. március 15.

2./ Előterjesztés: A Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos döntésről
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester:
Több probléma van a 10 évvel ezelőtt elfogadott településrendezés tervvel. Ezek legfőképpen
az építkezések és építési engedélyek szempontjából fontosak. A rendezési terv hatálya idén le
fog járni és újat kell készítenünk. Ez azonban egy költséges dolog, nagyjából 4-5 millió forintról
van szó, de erre még az állam nem adott pénzt. Épp ezért központilag el is halasztották
2019.12.31-re a rendezési terv elkészítési határidejét. De mivel többen jelezték, hogy építkezni
akarnak és a jelenlegi korlátozások mellett ez nem lenne kivitelezhető, ezért egy részleges
módosítás lesz szükséges addig, amíg új rendezési terv nem születik. Éppen ezért meg kérnénk a
főépítészt, hogy adjon árajánlatot, hogy mennyiért tudja ezt most megmódosítani. A jelenlegi
korlátozások feloldása lenne a cél, hogy ne gátolja a jelenlegi építkezésket. Erre kérnék be az
árajánlatot és bíznánk meg a munka elvégzésével. Erre szeretnék felhatalmazást kérni, hogy
megbízhassam ezzel.
Szabóné Sebők Gyöngyi:
Akkor ez az egész falura ki lenne terjesztve?
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Szabó Béla polgármester:
Természetesen. De ez nem egy átfogó módosítás lenne, csak a jelenlegi korlátozások feloldása,
amelyek nem életszerűek a településen és gátolják az építkezéseket.
Szécsi Bálint:
Akkor csak arra kérnénk, hogy módosítsa meg.
Szabó Béla polgármester:
Persze ez a jelenlegi szabályoknak megfelelő módosítás lenne. Be lenne tartva a szakhatóságok
előírása, a műemlékvédelmi törvény stb… Csak ami jogszerűen kivitelezhető. De a lakosságot
ne gátoljuk már abban, hogy építkezzenek.
Szabóné Sebők Gyöngyi:
A belmagasságra vonatkozó előírás az emeletes házakra is vonatkozik?
Szabó Béla polgármester:
Ezt nem tudom, ennyire nem tanulmányoztam a rendezési tervet. De gyanítom, hogy igen és
maximum tetőtér beépítéses lehetne itt Ököritófülpösön emiatt.
Gál Sándor:
Akkor ezt 2010-ben fogadta el az akkori önkormányzat?
Szabó Béla polgármester:
2008-ban Sanyi, 10 éve lett elfogadva.
Gál Sándor:
És azóta lettek építve ilyen épületek?
Szabó Béla polgármester:
A korlátozással érintett területeken biztos nem, de egyébként nem tudom. Éppen ezért
szeretném, ha elfogadnátok, hogy árajánlatot kérjek a főépítésztől és elkészítse az ajánlatot a
módosításokra.
Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
69/2018. (XII.18.) Kt.
határozata
Ajánlatkérés a Településrendezési terv részleges módosítására
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő Testülete felhatalmazza Szabó Béla polgármestert, hogy
Ököritófülpös vonatkozásában főépítészi árajánlatot kérjen a Településrendezi terv részleges
módosításához.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Polgármester
Kmf.
Szabó Béla
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

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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