Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma:Ö/ 286-20 /2018.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 5.
napján tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve:
a./ Jegyzőkönyve: 1-től 17- ig
b./ Tárgysorozata: 1-től 3-ig
c./ Határozatai: 58-67
d./ Rendelete: 12

Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/

1./Előterjesztés: A 2018. évi költségvetés módosításáról
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
2./Előterjesztés: Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
3./ Egyebek
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Szabó Béla
polgármester

Dr. Horváth László
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 5.
napján 11:00 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
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:

1./Előterjesztés: A 2018. évi költségvetés módosításáról
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester:
Az első napirend a 2018. évi költségvetés módosítás. Az Ököritófülpös Nagyközség
Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a 2018. évi
költségvetésről szóló rendeletét az év közben jelentkező gazdasági események miatt az alábbiak
szerint szükséges módosítani:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási
előirányzatát 849.851.323 Ft-ban határozta meg, melynek 7.886.269 Ft-tal történő
módosítását az alábbiak szerint javaslom:
a.) Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata az 1997. évi XXXI. törvény 20/A§-a alapján
3.243.000 Ft gyermekvédelmi támogatásban részesült. Az Önkormányzat költségvetési
előirányzatát így bevételi oldalon önkormányzati egyéb működési célú átvett
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pénzeszközök jogcímen 3.243.000 Ft-tal, kiadási oldalon az ellátottak juttatásai
jogcímen, ugyanezen összeggel szükséges megemelni.
b.) Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 7.
pont és a I. 10. pont szerint lehetőség nyílik az Önkormányzatnak települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására pályázni, melyre Ököritófülpös
Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott. A támogatói okirat szerint az
Önkormányzata 2018. évben 2.466.528 Ft összegű támogatásban részesült, mely
összeggel lehetőség nyílik az Önkormányzata 2018. évi költségvetésekor tervezett hiány
csökkentésére.
c.) Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 9.
pontja alapján lehetőség nyílt, hogy az Önkormányzatnak a szociális célú tüzelőanyag
vásárlására pályázni, melyre Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata sikeresen
pályázott, így 6.915.150 Ft-tal szükséges az állami támogatások előirányzatát
megemelni, és kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát szükséges ugyanezen
összeggel megemelni.
d.) 2018. októberi normatíva felméréskor a köznevelési feladatok ellátására kapott
normatívát szükséges növelni 174.534 Ft-tal, mivel a 4 hónapra vonatkozóan az óvodai
beiratkozáskor megismert tényszámok eltérést mutatnak a 2018. évi májusi felméréshez
képest. Ugyanakkor a Társulás által utaztatott gyermeklétszám, 2018.májusi felméréshez
képest átlagosan csökkent, így szükséges az előirányzatot 350.000 Ft-tal csökkenteni. Ez
a két hatás együttesen 140.466 Ft csökkenést jelent a Társulás előirányzatára
vonatkozóan. Így szükséges csökkenteni a z állami bevételek előirányzatát 140.466 Fttal, és a működési célú támogatások előirányzatát 140.466 Ft-tal.
e.) 2018. október hónapban a normatíva felülvizsgálat során a tényleges nyilvántartások
alapján megállapításra került, hogy az intézményi gyermekétkeztetés keretében a
ténylegesen étkező gyermeklétszám csökkent. Ennek következtében a bevételi oldalon
az állami támogatások 114.000 Ft-tal csökkent, a kiadási oldalon a finanszírozási
kiadások előirányzatát szükséges csökkenteni ugyanezen összeggel.
f.) 2018. október hónapban a normatíva felülvizsgálat során a tényleges nyilvántartások
alapján megállapításra került, hogy a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére
igényelt adagszám csökkent, a májusi felmérésben leadott adagszámhoz képest. Ennek
következtében a bevételi oldalon a állami támogatások 10.830 Ft-tal csökkent, a kiadási
oldalon 10.830 Ft-tal csökkentettük a finanszírozási kiadások előirányzatát.
g.) Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata 2018. évben is sikeresen pályázott a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál a nyári diákmunka keretében
megvalósuló foglalkoztatásra. Így 618.415 Forinttal szükséges megemelni a működési
célú pénzeszköz átvételek előirányzatát, és a kiadási oldalon a személyi juttatások
előirányzatát 517.502 Forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 100.913
Forinttal szükséges megemelni.
h.) A vendégétkeztetésből származó Közös Hivatali saját bevétel összegét az eredetileg
tervezetthez képest 3.000.000 Ft-tal növekedett. Ennek következtében lehetőség nyílik a
finanszírozás csökkentésére kiadási oldalon, és bevételi oldalon pedig csökken a
költségvetés tervezésekor fennálló hiány.
2

i.) Ököritófülpös Nagyközség Képviselő Testület ez évben is támogatta a továbbtanuló
fiatalokat, melynek következtében 375.000 Forint Bursa Hungarica keretében adott
támogatásban részesülnek a tanulók. Ezen gazdasági esemény miatt szükséges az
Önkormányzat bevételi előirányzatát megemelni az egyéb bevételek soron 375.000 Fttal, és ugyanezen összeggel szükséges a kiadási oldalon az ellátottak pénzbeli juttatásai
sort is megemelni.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
rendelet-tervezet szerinti költségvetés módosítás elfogadására. Ha van kérdésetek tegyétek fel.
Jakabné Zajti Tünde:
Nem lehetett volna több önhikit betervezni?
Szabó Béla polgármester:
Az önhikit nem lehet tervezni, az nem rajtunk áll, hogy mennyit kapunk. Központilag
határozzák meg a mértékét egyes településekre nézve.
Gál Sándor:
Ezt megint nem fogom tudni elfogadni, mert tervezett volt a 20 milliós hiány és nyertünk
2.460.000 ft-ot szemben a tavalyi 6 millióval.
Szabó Béla polgármester:
Nem is pályázhatunk 20 millióra, a teljes hiányt nem lehet ezzel eltüntetni. Ez a támogatás nem
erre szolgál. 6 millió körül pályáztunk és ebből kaptuk meg a kétmillió négyszázezret.
Gál Sándor:
A másik dolog , hogy van itt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetések, 7.4 millió
forint. Ezt nem tudom, hogy miből adódik és hogy adódik? Aztán van olyan, hogy felújítások
311 millió forint. ez gondolom, hogy iskola és ravatalozó felújítás lehet.
Szabó Béla polgármester:
Ezt mondani fogom, ha nem most, akkor a délutáni közmeghallgatáson.
Gál Sándor:
Csak a véleményemet akarom elmondani. Nyertünk az orvosi rendelőre 30 millió forintot. Az a
beruházás rendben megvalósult, de az iskolánál a 2018. évi megvalósulást nem tudjuk tartani?
Mert el sem kezdődött. A másik kérdésem, hogy az óvodaépület felújításnál látom, hogy a külső
színezés nem készült el, gondolom, hogy ennek az összege megvan és be lesz fejezve a munka?
Szabó Béla polgármester:
Természetesen megvan, sőt a festék is meg lett véve csak nem lehetett már az időjárás miatt
befejezni. Jövőre amint jó idő lesz megcsináljuk.
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Jakabné Zajti Tünde:
Én nem láttam, de ebben benne van, hogy a mezőgazdaság mennyi pénzt hozott nekünk
összességében ?
Szabó Béla polgármester:
Ebben így konkrétan nincs benne, de ezt is fogom mondani a beszámolómban a
közmeghallgatáson. De hellyel-közzel fejből tudok adatot mondani. Uborkából 2.500.000 Ft
bevétel volt. A meggy 4-500 ezer ft volt mert rossz volt az ára, bár a termés az bejött amire
számítottunk. Az akác és a vegyes méz viszont jól sikerült, még maradt is. Azt majd kiosztjuk
jótékony célra.
Kiss László:
A meggyel kapcsolatban kérdezném, hogy az aszalványhoz vásárolt gép az működik, lett már
használva?
Szabó Béla polgármester:
Igen lett használva, a konyhán dolgoznak vele. Használni kell. Ki kell képezni rá egy pár embert
és csinálni.
Gál Sándor:
Nem akarok eltérni a tárgytól, de ha már a közmunkásoknál tartunk, jelezték nekem, hogy nem
dolgoznak megfelelően, van aki csak aláírja a jelenlétit és már megy is el, meg, hogy csak a
kertészetben dolgoznak, a többi nem nagyon.
Szabó Béla polgármester:
Azért a kertészetnél sem láttam, hogy megszakadtak volna a munkában.
Gál Sándor:
Vannak itt munkavezetők azoknak kellett volna megoldani ezt.
Szécsi Bálint:
Az a baj, hogy itt mindenki látja ezeket a hibákat és el is mondja a testületi ülésen, de amikor
konkrétan tapasztalja, akkor meg nem meri felvállalni a személyes konfrontációt.
Gál Sándor:
Én velem az volt a baj, hogy én felvállaltam mindent, ha kellett 40 fokos melegben is ott
dolgoztam. Velem ezért nem akartak együtt dolgozni, ezt megmondta Béla is.
Szabó Béla polgármester:
Sajnos a közmunka, egyfajta kényszermunka, mi sem tudunk vele sok mindent tenni, hanem
küszködünk folyamatosan. Az emberanyag egyre rosszabb. Sok ember elment a
versenyszférába, ami jó dolog, de a maradékkal nem lehet sok mindent kezdeni. Az idén
legalább 10 embert szüntettünk meg közmunkában, mert nem végezte el a dolgát. Sokkal többet
nem tehetünk. Sajnos kevés a visszatartó ereje, mert nem érdekli, hogy megvonják tőle a
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támogatást. Akit kirúgtunk azok közül sokan azóta a hivatal tájékára sem jöttek. Más
településeken sem jobb a helyzet. Szoktam több polgármesterrel beszélni, ugyanaz a probléma
ott is.
Jakabné Zajti Tünde:
Akkor jövőre át kell gondolni a közmunka pályázatokat és a létszámot.
Szabó Béla polgármester:
Az a baj ezzel, hogyha lecsökkentjük jövőre a létszámot, akkor meg a támogatások is
csökkennek. Például kevesebb lesz a szociális tűzifa. Az egy bónusz, ami a közmunkához
kapcsolódik. Aztán a több létszámhoz, több támogatást adnak dologi kiadásokra is, amiket be
tudsz forgatni például kerékpárútra.
Jakabné Zajti Tünde:
Nincs más amiből lehet választani?
Szabó Béla polgármester:
Arról szól a nóta itt, hogy amiért küszködünk itt velük, azért löknek az önkormányzatnak 10-20
millió forintot éves szinten. Majd megfogom mutatni a programot, Attila most csinálja. A
testületnek meg úgyis jóvá kell hagyni a jövő évre vonatkozó programot. A legnagyobb gond az
emberanyag. ezt ti is tudjátok.
Jakabné Zajti Tünde:
Igen, tudjuk. Dolgoznak egy keveset, aztán viszik az orvosi igazolást, hogy az adott munkára
egészségügyileg nem alkalmasak.
Szécsi Bálint:
Két órát nem lehet lekötni őket, nemhogy 8 órában. Nincs meg az a folyamatos
munkavégzéshez való hozzászokásuk.
Szabó Béla polgármester:
Nem tudnak 8 órát egyhuzamban ledolgozni, nincs meg az állóképességük és türelmük hozzá.
Napszámba se tudnak elmenni folyamatosan. na de jól kiveséztük ezt. Most térjünk vissza a
napirendhez.
Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 4 igen szavazattal 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet hozta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
12/2018.(XII.05.) 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

849.851.323 Ft-ról 857.737.592 Ft-ra

Kiadási előirányzatát

849.851.323 Ft-ról 857.737.592 Ft-ra módosítja.

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

217.188.110 Ft

Egyéb működési bevételek

19.984.674 Ft

Közhatalmi bevételek

14.000.000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson b.
Működési célú átvett pénzeszközök

143.467.723 Ft
3.000.000 Ft

Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása

14.888.611 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

153.044.544 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

18.509.634 Ft

Dologi kiadások

76.785.588 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23.366.163 Ft

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

150.378.006 Ft
7.430.070 Ft
117.197.370 Ft
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Felújítások

311.026.217 Ft

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

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

Ököritófülpös, 2018.12.18.

Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

2./Előterjesztés: Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester:
Térjünk rá a következő napirendre, a Bursa Hungarica pályázatok elbírálására. Ököritófülpös
Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az
51/2017 (III.26.)Korm.rendelet alapján kiírta 2019 évre az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
Idén 6 db „A” típusú pályázat érkezett be a pályázati kiírásban rögzített határidőig.
Pályázatot nyújtott be Boros Dóra Ököritófülpös, Dózsa u.24., Kücsön Máté Ököritófülpös,
Petőfi u.25., Mészár Éva Ököritófülpös, Petőfi u.4., Beregi Dávid Ököritófülpös, Dózsa
u.34.,Keresztesi Csilla Ököritófülpös, Kossuth u. 45. és Petykó Norbert Dávid Ököritófülpös,
Lehel u.44.szám alatti lakos.
Az önkormányzat jövedelmi határt nem állapított meg.
Minden pályázó nappali tagozaton végzi tanulmányait, a pályázati űrlapot időben beadták, a
szükséges mellékleteket csatolták. Mindenki megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak ,
kizáró feltétel egyik pályázat esetében sem merült fel.
Kérem a képviselő-testületet, hogy egyenként döntsön a kérelmekről. A támogatás összegét az
előző évekhez hasonlóan havi 5.000 Ft-ban javaslom megállapítani. Van kérdésetek?
Szabóné Sebők Gyöngyi:
Nekem lenne egy javaslatom. Mint jegyző úrtól megtudtam, egy rendelet módosítással lehetne
ezen az összegen emelni. Ezt kevésnek találom.
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Kiss László:
De nem a szociális bizottsági pénz terhére menne?
Szabó Béla polgármester:
Nem, ez az össz 30 millió terhére menne, nem azt a pénzt akarjuk csorbítani.
Dr. Horváth László jegyző:
Mivel a kérdést közvetlenül az ülés előtt kaptam meg, szeretnék utánanézni a lehetőségeknek és
amennyiben erre lehetőség lesz a következő ülésre előkészítem a rendelet módosítást. De
javaslom, hogy most a jelenlegi kondíciókkal fogadja el a testület az előterjesztést.
Szabó Béla polgármester:
Rendben akkor a következő testületin erre visszatérünk. Addig mivel ez határidős, most így
elfogadjuk. Kérem, hogy név szerint, külön határozatban szavazzunk róluk.
Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
59/2018. (XII.05.) számú
határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy havi 5.000.-Ft támogatásban részesíti az önkormányzat által meghirdetett
Bursa Hungarica pályázati felhívásra Boros Dóra Ököritófülpös, Dózsa u.24 (szül:1999.04.01.,
an.: Nagy Mária ) által benyújtott „A” típusú pályázatot.
Felelős: Dr. Horváth László jegyző
Határidő: Azonnal
K.m.f.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző
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A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
60/2018. (XII.05.) számú
határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy havi 5.000.-Ft támogatásban részesíti az önkormányzat által meghirdetett
Bursa Hungarica pályázati felhívásra Kücsön Máté Ököritófülpös, Petőfi u.25.
(szül:1998.11.02. an.: Pongó Ildikó ) által benyújtott „A” típusú pályázatot.
Felelős: Dr. Horváth László jegyző
Határidő: Azonnal
K.m.f.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
61/2018. (XII.05.) számú
határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy havi 5.000.-Ft támogatásban részesíti az önkormányzat által meghirdetett
Bursa Hungarica pályázati felhívásra Mészár Éva Ököritófülpös, Petőfi u.4. (szül:1996.11.21.,
an.: Jakab Éva ) által benyújtott „A” típusú pályázatot.
Felelős: Dr. Horváth László jegyző
Határidő: Azonnal
K.m.f.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
62/2018. (XII.05.) számú
határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy havi 5.000.-Ft támogatásban részesíti az önkormányzat által meghirdetett
Bursa Hungarica pályázati felhívásra Beregi Dávid Ököritófülpös, Dózsa u.34
(szül:1999.04.02., an. Paszternák Erika: ) által benyújtott „A” típusú pályázatot.
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Felelős: Dr. Horváth László jegyző
Határidő: Azonnal
K.m.f.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
63/2018. (XII.05.) számú
határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy havi 5.000.-Ft támogatásban részesíti az önkormányzat által meghirdetett
Bursa Hungarica pályázati felhívásra Keresztesi Csilla Ököritófülpös, Kossuth u. 45.
(szül:1998.12.22. an.: Kastenmayer Enikő ) által benyújtott „A” típusú pályázatot.
Felelős: Dr. Horváth László jegyző
Határidő: Azonnal
K.m.f.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
64/2018. (XII.05.) számú
határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy havi 5.000.-Ft támogatásban részesíti az önkormányzat által meghirdetett
Bursa Hungarica pályázati felhívásra Petykó Norbert Dávid Ököritófülpös, Lehel u.44 (szül:
1999.10.29., an.: Pecséri Erzsébet ) által benyújtott „A” típusú pályázatot.
Felelős: Dr. Horváth László jegyző
Határidő: Azonnal
K.m.f.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző
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3./ Egyebek
Szabó Béla polgármester:
Az egyebek napirendi ponton belül szeretnék néhány dologról beszélni. Az egyik, hogy a
polgárőrség kérelmet nyújtott be 200 ezer forint körüli támogatási összegre. én mondtam a
vezetőnek, hogy jelenleg erre nincs keretünk és nem is volt betervezve. Majd a következő
költségvetés után tudunk adni nekik, ami jövő március 15 utáni időpont. Azonban nekik még
idén kellene pénz, mert ki kell fizetni a cascot és a kötelezőt.
Kiss László:
Ezt eddig nem tudták? Miért az utolsó pillanatban kell szólni?
Jakabné Zajti Tünde:
Minden évben az utolsó testületi ülésen szokták kérni, volt, hogy a csekk is ide lett hozva, hogy
azonnal fizetni kell.
Szabó Béla polgármester:
Hát igen, ez érdekes hozzáállás.
Szécsi Bálint:
Nem mondtad nekik, hogy adjanak be támogatási kérelmet központit, amit mondtam neked?
Szabó Béla polgármester:
Mondtam és be is adják, de a Polgárőr szövetség csak január-február körül utal nekik
Szécsi Bálint:
Ha jól van kitöltve a kérelem, akkor olyan 200.000 Ft támogatást tudnak kapni. Leginkább civil
szervezetek támogatására szolgál.
Gál Sándor:
Mondtad, hogy nincs a költségvetésünkben ez a támogatás, de én javaslom, hogy kerítsünk rá
pénzt és mindenképpen támogassuk őket.
Szabó Béla polgármester:
Igen, én is a támogatás mellett vagyok, de beadhatták volna ezzel a kérelemmel együtt, hogy a
jövő évi költségvetésben kérik a támogatásukat és tervezzük be.
Gál Sándor:
És akkor ez a mostani pénz mire kell nekik?
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Szabó Béla polgármester:
A kötelező biztosítás befizetésére. Van ugyan 30 nap türelmi idő, de ha az lejár, akkor
megszüntetik nekik. Elsősorban a kocsi fenntartására. De azt is elmondtam nekik, hogy az egész
200 ezer forintot biztos nem tudjuk kifizetni, de ami a legfontosabb arra odaadjuk nekik, ez
lenne a 130.000 Ft.
Jakabné Zajti Tünde :
A tavasszal már egyszer adtunk pénzt ügyvédi költségre nekik, amikor az egyesületnél
adatmódosítás volt és az átírási költségre kérték.
Szabó Béla polgármester:
Akkor javaslom, hogy 135.000 Ft-ot fizessünk ki nekik, hogy be tudják fizetni a tartozásukat.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
65/2018. (XII.05.) számú
határozata
A polgárőrség támogatásáról
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy 135.000 Ft támogatást szavaz meg a polgárőrség részére, hogy az éves
kötelező biztosítást és casco biztosítást be tudják fizetni.
Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő: folyamatos
K.m.f.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

Szabó Béla polgármester:
A tűzifáról szeretnélek benneteket tájékoztatni. A 80%-a érkezett meg eddig az igényelt
mennyiségnek. Felázott a talaj és nem tudják kihozni az erdészetben a kivágott fákat. Jelenleg
ezért hiány is van a legtöbb helyen. sajnos az időjárás közbeszólt. De a bérkezett kérelmek
alapján már tudni lehet mennyire van szükség.
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Gál Sándor:
Azt mondtátok, hogy a tavalyi kérelmek alapján fog történni a kiosztás és nem kell külön ezzel
bajlódni.
Szabó Béla polgármester:
De utánanéztünk Csabával és megállapítottuk, hogy a tavalyi kérelmek mégsem lesznek jók
Ezért mindenkinek újat kell beadni. Értelmeztük a törvényt és kiderült, hogy hiába a tavalyinak
a kiegészítése, az idei kritériumoknak megfelelően kell kiosztani.
Gál Sándor:
Akkor nem kell két kérelmet beadni?
Szabó Béla polgármester:
Nem kell két kérelem, bár mindkét támogatásra külön kellene kérelmet beadni, de ennek a
mennyisége kezelhetetlen lenne. Egybevonjuk. és úgy osztjuk ki. Arra is figyelnünk kell, hogy
ugyanarról a címről, nehogy 5-es adják be. Azt megvizsgáljuk és ha lesz maradék fa és az illető
valamennyire is jogosult, akkor kap egy olyan 3 mázsát utólag. Ezt viszont dokumentálni is kell
szigorúan. Én javaslom, hogy 6 vagy 6,5 mázsával kezdjük kiosztani. Kap szinte mindenki és
akkor nincs vita. Decemberben elkezdjük és nagy eltérések nem lehetnek.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
66/2018. (XII.05.) számú
határozata
A szociális tűzifa kiszállításáról
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy 6.5 mázsájával és ingyenesen fogja a jogosultaknak kiszállítani a szociális
tűzifát.
Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő: folyamatos
K.m.f.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

Szabó Béla polgármester:
Akárcsak az előző években, most is maradt pénz a kasszába és ezt illene elkölteni, mert nem
szeretnénk visszautalni. Felmerül a kérdés, hogy tűzifában vagy pénzben osszuk ki. Ha tűzifát
vásárolunk, abból nem mindenki fog részesülni. Ha viszont települési támogatásként osszuk ki,
akkor minden család vagy minden lakóingatlanon élő család hozzájuthat. Ez egy egyszeri 5000
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Ft összeg lenne. Amit nem tudok, hogy kell e ehhez rendeletet módosítani? Milyen adóteher alá
esik?
Dr. Horváth László:
A szociális rendelet tartalmaz ilyen jogcímen adható egyszeri támogatást, hogy karácsonyi
segély.
Gál Sándor:
Igen, karácsonyi segély van benne és nem egy évre szól, hanem folyamatos lehetőséget biztosít
a juttatásra.
Szabó Béla polgármester:
Ha módosítani kell mégis, akkor kell egy rendkívüli ülést összehozni. De ha egyetértetek azzal,
hogy karácsonyi segély címén juttassunk minden Ököritófülpösi lakóingatlanon élő lakosnak
egyszeri 5000 Ft támogatást, akkor kézfenntartással szavazzatok.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
67/2018. (XII.05.) számú
határozata
A karácsonyi segélyről
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy minden lakott Ököritófülpösi lakóingatlanon élő lakosnak egyszeri 5000. ft
összegű karácsonyi segélyt nyújt, a szociális ellátásokról szóló rendelet vonatkozó rendelkezése
alapján.
Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő: folyamatos
K.m.f.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

Gál Sándor:
Én szeretném megint felvetni, hogy beadtam egy javaslatot a díszpolgári címre és nem lett azóta
sem tárgyalva. Május 3-án beadtam és kértem három alkalommal, hogy foglalkozzatok vele, de
eddig semmi nem történt. Kérem, hogy foglalkozzatok vele és ez legyen benne a
jegyzőkönyvben.
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Szabó Béla polgármester :
Fogunk vele foglalkozni, de egyszer mikor a testület elé hoztam már leszavaztuk. Van ennek
politikai vetülete is, ezt te is nagyon jól tudod.
Gál Sándor:
Igen tudom, de ha nem is fogadjátok el, legalább tárgyalja meg a testület, én csak ennyit kértem.
Szabó Béla polgármester :
Rendben, ezt szerintem ne folytassuk, mert meddő vita. Délután négykor találkozunk.
Kiss László:
Négykor találkozunk? Akkor nem félnégykor és nem háromnegyed négykor. Nehogy már olyan
félreértés legyen, mint nyugdíjas napkor.
Gál Sándor:
Nagyon jó a felvetés, mert a képviselők közül nem mindenki lett kiértesítve akkor. Két
képviselő elkésett, mert nem küldtetek meghívót.
Szabó Béla polgármester :
Ezt most így nem tudom, de ha hibáztunk, akkor elnézést kérek azoktól a képviselőktől. de azt
hittem, hogy mivel mindenki évek óta ebben benne van, az tudja, hogy délben kezdődik.
Jakabné Zajti Tünde:
Déltől egyig volt mindig a gyülekező és utána kezdődött a műsor.
Gál Sándor:
Nekem meg fel kellett állnom a helyemről, ahol már 4 éve mindig ülök, mert jött egy
díszvendég.
Szabó Béla polgármester :
Akkor jövőre úgy kell csinálni, hogy ki kell tenni a névtáblákat a képviselőknek.
Gál Sándor:
Ezt nem kell elviccelni, ez komoly dolog.
Szabó Béla polgármester :
Nem volt benne semmilyen ártó szándék és nem akartunk senkit ezzel megbántani.
Kiss László
Meglepő és kellemetlen volt, hogy amikor megérkeztünk, már megvolt a beszéded, mi ott akkor
ültünk le és az, hogy nem kaptunk meghívót.
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Szabó Béla polgármester :
Én úgy emlékeztem, hogy mindent megbeszéltünk, hogy délben kezdődik és ezt ti is tudjátok.
Gál Sándor:
Nem küldtél meghívót és ez roppant kellemetlen volt.
Szabó Béla polgármester :
Én úgy tudtam, hogy mindenki kapott meghívót és elnézést kérek, ha nem így volt. Lehet a
vezetői megbeszélésen hangzott el és én emlékeztem rosszul.
Kiss László:
Az az információ jött, hogy déltől egyig gyülekező és utána kezdődik a műsor.
Szabó Béla polgármester :
Ha valaki valamiben bizonytalan, ott a telefon és kérdezzen. Ha van módosítás mindig
értesítünk mindenkit.
Kiss László:
Épp ez az, hogy nem volt semmilyen bizonytalanság, csak téves információ.
Jakabné Zajti Tünde:
Pedig volt módosítás mégsem szóltatok. Eddig úgy volt, hogy déltől egyig gyülekező, fogadjuk
a vendégeket és segítünk. Most pedig majdhogynem kinevettek minket amikor háromnegyed
egykor bementünk.
Szabó Béla polgármester :
Ki nevetett ki benneteket, szerintem senki. Ha valaki késik 10-20 percet azon nem szoktunk
nevetni.
Gál Sándor :
Két képviselőtársam feljárta az öregeket, hogy ki tud feljönni és ki nem, ebből is ki lettem
hagyva. Ha szóltok én is szívesen feljártam volna akárkit.
Szécsi Bálint:
Azért szerencsére mindenki ott volt ezek ellenére.
Gál Sándor:
Igen mindenki ott volt, de nem mindegy, hogy mikor. Ha 12-kor kezdődik valami ne legyünk
félretájékoztatva és menjünk oda egy órakor.
Szécsi Bálint:
Polgármester úr elmondta, hogy sajnálja és ha tévedés történt akkor elnézést kért.
Szabó Béla polgármester
Részben magamra tudom vállalni a felelősséget, de nem mindenért. Azért legyünk reálisak.
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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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