1. Napirendi pont
A polgármester beszámolója az eddig végzett munkájáról
2019. október 14-től vagyok polgármester. Programom megvalósítását öt évre vállaltam, még
2 hónap sem telt el, s van bőven miről beszámolnom. A programomban vállaltakat igyekszem
szívvel-lélekkel megvalósítani. Nagyon sok feladat zúdult rám. Ki sem látszottam a munkából
Itt ebben a formában is megköszönöm a belém vetett bizalmukat, s eddigi tevékenységeim során
is azt bizonyítottam, hogy önöket szolgálom, önökért, értetek dolgozom. Valójában október 22től foglalhattam el helyemet, mivel a választás kapcsán fellebbezésre került sor. Nem
tétlenkedtem a várakozás időszakában sem. Mindennap beszélgettem a közfoglalkoztatásban,
hivatalban dolgozókkal és a hozzám fordulókkal. Nagyon fontosnak tartom hagyományaink
ápolását, az eddig megrendezésre kerülő ünnepek megtartását. Ebből indíttatva a Németh Lili
Általános Iskola intézményvezetőjével is felvettem a kapcsolatot az október 23-ai ünnepség
megrendezése kapcsán. 2019. október 22 én délelőtt került sor az átadás-átvételre, s ugyanezen
a napon emlékeztünk meg 1956. október 23. hőseiről. Az ünnepi beszédet már én mondtam,
a hallgatóság megelégedéssel nyilatkozott a rendezvényről.
 Információ átadás, kommunikáció, tájékoztatás, nyitott hivatal
Személyesen ismerem az itt élő embereket, problémáikat! Szinte mindenkihez eljutottam,
vasárnapjaimat az idősek felkeresésével töltöttem, megválasztásom után. Olyan jó érzéssel
töltött el fogadtatásuk, irányomba mutatott szeretetük. Nekem is szükségem van jó szóra,
dicséretre, mint az itt jelenlévőknek. Személyesen is sokat beszélgetek a közalkalmazottakkal,
köztisztviselőkkel, közmunkásokkal, az itt élő emberekkel. Reggel fél nyolckor a köz
foglalkoztatottaknál kezdek. Az utcán, a boltban megállítanak, hosszasan elbeszélgetek
mindenkivel. Este érek haza, még utána is telefonon, messengeren is tartom a kapcsolatot a
lakossággal.
Azt vállaltam, hogy minden információ mindenkihez eljusson! Ígéretemnek megfelelően
igyekszem tájékoztatni a lakosságot. A tűzifa igényléséhez a kérelmeket eljuttattuk a
postaládába. A hirdetményeket kitesszük a helyben megszokott helyekre. A saját facebook-on
keresztül igyekszem informálni a lakosságot. A honlapunkat is elkezdtem aktualizálni.
Közfoglalkoztatott mindennap az Ifjúsági Ház épületében fogadja a lakosságot, ügyeik
intézésében segít, fénymásolni tudnak. Ezen felül, ott lehet beszerezni és beadni a krízis és a
települési támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványokat! A kitöltésükben is segítenek!
Munkanélküli lakosaink nagy része a közfoglalkoztatással és a segélyezéssel kapcsolatban
keres fel napi szinten. Képviselőként többek között azért nem fogadtam el a költségvetést, mert
kevésnek találtam a szociális kiadásokra fordított összeget. Az itt jelenlévő képviselőkkel, már
beszélgettünk arról, hogy a következő évben több pénzt különítünk el szociális kiadásokra,
segélyekre is. Tudjuk milyen nehéz körülmények között élnek lakosaink, rájuk fér a segítség.
Most év végéhez közeledve, csak annyi segély osztható ki, amennyi összeg arra rendelkezésre
áll. Lakosaink korábban azt szokták meg, hogy 2 hetente nagyobb összeget kapnak települési
támogatásként illetve krízis segélyként. Kérjük, próbálják megérteni, hogy a választás előtti
állapotot nem tudjuk tartani, mivel nem áll már rendelkezésünkre annyi összeg. Szeretnénk
segíteni, mert megértjük Önöket, tisztában vagyunk nehéz helyzetükkel, de be kell látniuk, hogy

tőlünk függetlenül nincs lehetőségünk most többet nyújtani. Ebben az évben még lesznek
kifizetések. A képviselőkkel megbeszéltük, hogy egy igazságosabb rendszert fogunk
kidolgozni! A munkaügyi központ vezetőjét személyesen kerestem fel. Ő azt a tájékoztatást
adta, hogy ebben az évben a betervezett létszámon már nem lehet változtatni. A 25 éven aluliak
keressék fel a munkaügyi központot, ott ajánlanak képzési lehetőségeket Nekik. Utána jártam,
hogy hogyan tudnák megszerezni a 8 általános iskolai végzettséget, hogy jobban eltudjanak
helyezkedni. Az igényfelmérésnél tartunk. Hamarosan hetente egy alkalommal a hivatalba
érkezik egy munkaközvetítő, aki állást ajánl.
A Messenger-en szoktam küldeni,
munkalehetőséget, azoknak akik kérik. A közfoglalkoztatásban részesülő lakosaink közül 30
főnek október 31-én lejárt a szerződése. A közmunka irányítókkal leülve, közös álláspontra
jutva mindannyian meghosszabbításra kerültek. November 30-án 19 főnek szűnt meg a
foglalkoztatása. A többiek meghosszabbításra kerültek. Olyanokat is sikerült felvenni, akik
ebben az évben nem dolgoztak. Most jelenleg 123 közfoglalkoztatott van. Március 1-től lesz
lehetőség új felvételre. Amennyiben valaki kimarad, akkor helyére is feltudunk venni. Láthatják
mindent megteszek annak érdekében, hogy segítsem boldogulásukat. Utána járok mindennek.
 Szociális tűzifa
Megválasztásomat követően első feladatom között szerepelt, hogy intézkedjek annak
érdekében, hogy a szociális tűzifa minél hamarabb eljusson az arra jogosultakhoz. A
képviselőtestület döntött annak elosztásában, ebben egy szavazat az enyém. A képviselőtestület
kiterjesztette a jogosultak körét, jó szándékból. Tavalyi évben 403 erdei köbméter, az idén 401
erdei köbméter kerül kiosztásra. Láthatjuk, hogy 2 köbméterrel kevesebbet tudunk kiosztani.
Egyébként ez nem számottevő. Az idei évben több kérelem érkezett be. Összesen: 688. Egy
család 6,5 q tűzifában részesül. Tisztában vagyunk azzal, hogy sokak számára nagyon fontos a
minél hamarabbig történő kiszállítás. A képviselő-testület, a hivatali dolgozók mindent
megtettek annak érdekében, hogy keddtől eltudtuk kezdeni a fa kihordását. Ebben az évben
több az akác fa, vékonyabb és szárazabb. Azon dolgozunk, hogy ebben az évben mindenkihez
eljusson!
 Közös Önkormányzati Hivatal
Közös Önkormányzati Hivatalt Rápolttal, Géberjénnel 2019. december 31-ig alkotunk.
Géberjén jelezte már korábban kiválási szándékát. Most választás után van rá lehetősége.
Ezügyben megtörténtek a szükséges lépések. A következő évtől Rápolttal leszünk Közös
Hivatal.
Rengeteg tennivaló van. Nekem is át kell látnom a hivatal működését, a közfoglalkoztatás
rendszerét, intézményeink működését, a pályázatokat és nem utolsó sorban a költségvetést. A
kialakult helyzetet kell kezelni, amihez idő és rálátás szükséges. Napi teendőim végzésekor,
sokszor nehézségekkel találom magam szembe. Nem visszafelé mutogatok, hanem minden
problémára a megoldást keressük.
A hivatali dolgozók közül hárman távoztak. A Hivatal vezetője a jegyző, a dolgozók felett ő
gyakorolja a munkáltatói jogköröket. A dolgozók kéréseit figyelembe véve közös
megegyezéssel engedte el őket. Emberi oldalról közelítettük meg a kialakult helyzetet. Ez a
hozzáállás a munkavállalók érdekeit képviselte. Egyikük egyik napról a másikra hagyott
bennünket itt. Nem voltunk, s nem vagyunk könnyű helyzetben. Arra törekedtünk az első
napoktól kezdve, hogy zökkenőmentes működést biztosítsuk és a megnövekedett feladatokat

elvégezzük. Ezt a feladatok átcsoportosításával igyekeztünk megoldani. Az áldozatos
munkának köszönhető, hogy fennakadás nem volt. 2019. november 12-től került felvételre egy
köztisztviselő.
 Térfigyelő kamerarendszer
A helyben ügyeletet ellátó rendőrök jelezték, hogy nem működik kamerarendszerünk. Egy
vállalkozót kerestem, aki hamarosan benyújtja árajánlatát kamerarendszer kiépítésére.
 Németh Lili Általános Iskolával kapcsolattartás
Az iskolában nagyszabású beruházás valósult meg. Az intézményvezető tájékoztatása szerint
hónapokig nem volt csengő. Jelzése után azonnal intézkedtem és napokon belül megoldódott
a probléma. A fűtéssel is gondok adódtak. Hosszas körbejárás után remélhetőleg sikerült
megnyugtatóan megoldani a problémát.
Mikulásra 140 tanulónak vittünk csomagot. December 19-én együtt ünnepeljük a karácsonyt.
Korábban 2 közfoglalkoztatott segített be a takarításba. Az intézményvezető kérésének
megfelelően 1 portást biztosítunk.
 Konyha
A konyhai dolgozókat is felkerestem. Elmondhatom eléggé mostoha körülmények között
végzik munkájukat. Az ablak nyitva, a gőztől, párától nem látnak. A konyhai eszközbeszerzés
kapcsán a szellőztetés megoldására 600 000 forint feletti értékben lett vásárolva egy ernyő, ami
nem lett beépítve. Így a szellőztetés nem megoldott. Hosszas keresgélés után sikerült egy
vállalkozót találni, aki felmérést készített, s árajánlatot fog adni. Reméljük ezt a problémát is
sikerül rövid időn belül megoldani.
A konyhai felújítás során a lefolyóra nem került védőrács, ez így balesetveszélyes. Ennek
kicserélése folyamatban van.
 Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda
Megválasztásomat követően az óvodavezető körbevezetett az óvodában. Óvodánk belső terei,
tárgyi feltételei megfelelnek az előírásoknak. Otthonosan, esztétikusan berendezett környezet
fogadja az óvodáskorú gyermekeket. Tornaszoba kialakítását a jövőben be kell terveznünk. A
kültéri játékok mindegyike sem felel meg a szabványnak. Meg kell tennünk a szükséges
intézkedéseket. Óvodapedagógus hiány van az óvodában. Az ott dolgozók többletmunkát
végeznek. Az óvoda költségvetése lehetővé tette szerény jutalom adását. Egy alkalommal
rendezvényükre meghívtak. Személyesen győződtem meg az óvodában folyó színvonalas
munka eredményével a műsor láttán
 Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás, Nagyecsed.
Idősek nappali ellátása ( 40 férőhellyel) Nyugdíjas Klub
Az időseket felkerestem, jó volt velük lenni. Kötetlenül elbeszélgettünk a Nyugdíjas nap
programjáról, igényeikről, ügyes-bajos dolgaikról!
Megtartottuk november 29-én a Nyugdíjas napot, melyen a társulás intézményvezetője részt
vett.
A sok feladatom közepette Személyesen hívtam meg képviselőtársammal a
nyugdíjasainkat. Az előző évekhez képest jóval többen vettek részt. 3000ft-ot kaptak

nyugdíjasaink, melyhez februárban 2000ft-ot teszünk. Jó hangulatban töltöttünk el együtt
néhány órát.
Házi segítségnyújtás
-

7 gondozónő (+ 1 GYESEN van)
45 gondozott

Jelzőrendszeres szolgáltatás 18 fő
 Szatmári Kistérségi Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat Társulás Győrtelek
Család és Gyermekjóléti Szolgálat
Itt helyben az iskolával szemben van a telephely. Már megismerkedtem a társulás vezetőjével,
s az itt helyben dolgozó családgondozóval. Napi kapcsolatban vagyunk, jelzőrendszeri
megbeszéléseken és társulási üléseken is jelen voltam.
 Egyesületek, támogatásuk
A polgárőrség segítségére bármikor számíthatunk. Fa-és ebéd osztáskor igényeljük polgárőr
jelenlétét.
Vezeték leszakadásakor a balesetveszély elkerülése érdekében felügyelték a
veszélyforrást.
A Fergeteges Néptánccsoportot felkértük Nyugdíjas napon való szereplésre. Az ünnepség
hangulatát fokozták fergeteges táncukkal. A karácsonyi ünnepségünkön is számítunk rájuk.
Humán erőforrás csapatát 40 000 ft-tal támogattuk.
Farkas Zsuzsanna által működtetett Ököritófülpös Roma Hagyományőrző Csillagszem
Egyesületet 40 000ft-tal támogattuk
Nemzetiségi Önkormányzattal is igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani. 40 000 ft-tal
támogattuk működését.
 Egészségügyi ellátás
Orvos, védőnő, fogorvos van községünkben. Az orvos házaspár tiszteletét tette nyugdíjas napi
rendezvényünkön
 Horgásztó
Közfoglalkoztatás keretében 2 fő látja el a halőri feladatokat. A jövőben el kell gondolkodnunk
a horgásztó vonzóbbá tételében, a turizmus fejlesztésében, törvényes működtetésében, halőrök
foglalkoztatásában.
 Egyház
Mátészalkán részt vettem a reformáció rendezvényén. Vasárnaponként istentiszteletre járok. Az
egyház kérésének megfelelően az önkormányzati kisbuszt rendelkezésükre bocsájtjuk.
Nyugdíjas napra meghívtuk tiszteletes urat és feleségét, akik jelenlétükkel melegséget
sugároztak rendezvényünkön.

 Ravatalozó
A nyár folyamán kitört a ravatalozó ablaka. Rám várt az a feladat is, hogy helyreállítsuk eredeti
állapotba a ravatalozó egyik oldalát. A biztosítóval is felvettük a kapcsolatot. Temetéseken ott
voltam, s a jövőben is jelenlétemmel szeretném kifejezni őszinte részvételemet a gyászoló
család felé. Halottak napjára elkészítettem az útba igazító táblákat.
 Adventi készülődés. Karácsonyi ünnepség
Hagyományainkat folytatva ebben az évben is felállítottuk adventi koszorúnkat falunk főterén.
Köszönet érte a mezőgazdasági munkaprogramban dolgozóknak! December 19-én tartjuk
karácsonyi ünnepségünket
Itt ebben a formában is meg szeretném azoknak köszönni a felelősségteljes munkájukat,
elkötelezettségüket, helytállásukat akik maradtak és velem együtt dolgoznak és
alkalmazkodnak a megváltozott helyzethez.
Megkérem a lakosságot, hogy problémáikat jelezzék, s azon vagyunk, hogy azokat minél
hamarabb orvosoljuk.

2. Napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzati fejlesztésekről, pályázatokról
Folyamatban lévő pályázatok
 Életháló szociális és köznevelési ellátási- és intézményrendszer Étkeztetési Centrum népkonyhai szolgáltatás 2019. december 2-től. jelenleg 190 adag kerül kiszállításra.
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Ököritófülpösön
A támogatás összege:81 290 000 ft
 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése 2019. projekt november 30-án lezárult.
2 mérföldkő 1. eszközbeszerzés
2. konyha felújítása
A projekt teljes költsége: 23 380 170ft
Támogatás mértéke: 85%-os
 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ököritófülpösön. Németh Lili
Általános Iskola energetikai korszerűsítésére került sor.
Támogatás összege: 279.926.217 FT
Támogatás mértéke: 100%-os
A projekt célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának,
racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. Az alábbiakra került sor:










Külső falak hőszigetelésének cseréje 15 cm vastag Baumit EPS hőszigetelő rendszerre
Teljes nyílászáró korszerűsítése hőszigetelő üvegezésű (U=1,15 W/m2K) műanyag
ablakokra és ajtókra
Padlásfödém szigetelése 19 cm vastag Rockwool Multirock hőszigetelő rendszerrel
Lapostető kiegészítő hőszigetelése 5 cm vastag Rockwool Hardrock max. hőszigeteléssel,
tornatermi rész szigetelése 10 cm Tektalan HS hőszigeteléssel
Magastető kiegészítő hőszigeteléssel 14 cm vastag Rockwool Airrock hőszigeteléssel
Fűtési rendszer: teljes kazánházi korszerűsítés, hőtermelő: levegő-víz hőszivattyú, kombi
kondenzációs gázkazánnal, időjáráskövető szabályozással; teljes hőleadói oldal
korszerűsítése, radiátorok cseréje, termosztatikus szelepekkel, valamin visszatérő
csavarzattal szerelve, valamint csőhálózat teljeskörű cseréje
28 kVA csatlakozási teljesítményű napelemes HMKE telepítése.
 EFOP-1.5.3.-16-2017-00045

A „ Humán szolgáltatások fejlesztése és társadalmi felzárkóztatás Nagyecsed és mikrotérségének összefogásával” című projektet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 249 540 440
ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek,
Ököritófülpös és Nagyecsed Városért Egyesület együttműködésében valósul meg. A 36
hónapig tartó projekt keretében a térség közösségmegtartó szerepének növelését, a helyi
közösségek megerősítését , a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkóztatásának és
foglalkoztathatóságának javítását kívánjuk elérni. Néhány elem kiemelése:
A települések fejlesztése érdekében egészségnapok, sportnapok, sport és életmód foglakozások
valósulnak meg.
Munkaerő-piaci mentorálás, álláskeresési tanácsadásra kerül sor.
A települések civil szervezetei számára Térségi civil egyeztető fórumok lesznek.
A kultúrák közötti párbeszéd erősítésére Példaképek című előadássorozat valósul meg.
Sor kerül 1-1 db kültéri router – Wifi zóna kialakításához
1 db térfigyelő kamerarendszer kialakítására
Az alábbi programok valósultak meg:
„ Álláskeresési technikák” 15 fő
Kompetencia fejlesztő tréning 28 fő
Kommunikáció fejlesztő képzés:20 fő
Konfliktuskezelő tréning 12fö
Motivációs tréning 1. 15 fő
Motivációs tréning 3. 15 fő

 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt 650 000 ft vissza nem terítendő támogatást
nyújtott „ Ököritófülpös- Mikola testvér -települési együttműködés kiépítése
támogatási cél megvalósítása érdekében.
Eredetileg a megvalósítás 2019.07. 01- 2019.09.15-ig lett tervezve. A megvalósítás
végére megkaptuk a 2019. december 31-ig az engedélyt. A támogatói okiratban a projekt
tevékenységet meg kell változtatnunk A nyár végi fesztiválon való részvétel
hagyományőrzéssel helyett a karácsonyi ünnepségen való részvétel hagyományőrzéssel
program lesz megvalósítva 2019. december 19-én ( csütörtökön)

 A Magyar Falu Program keretében két nyertes pályázat van.
- Óvoda udvar című pályázat 100%-os mértékű 4 951 243. Ebből az összegbő kültéri
játékok telepítésére kerül sor.
- Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása című pályázat
keretében a Petőfi utcában 900 m hosszan kerül sor járdaépítésre. Támogatás 100%os
4 998 724Ft az elnyert összeg.
 Belügyminisztérium Belterületi utak, járdák hidak felújítása 85%-os mértékű
támogatás 14 582 923 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az
Önkormányzat!
Névtelen utca
József Attila utca


-

Rövid távú terveink
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által kiírt pályázat
Leader pályázat írása beadása Körtefesztivál rendezésére
Magyar Falu Program keretében kiírásra kerülő pályázatok

Közfoglalkoztatási programokról
Fontosnak tartottuk a képviselő-testülettel, hogy
közfoglalkoztatásban részvevőknek. Kályhát vettünk.

a

megfelelő

fűtést

biztosítsuk

Járási startmunka mintaprogram keretében helyi sajátosságra épülő programelem:
-

mezőgazdasági programelem
méhészet
térkőgyártás, térkőlerakás
tésztakészítés
szövés- varrás

Mezőgazdasági programelem
A Mezőgazdasági startmunka program elsődleges és legfontosabb célja, hogy helyben
megtermelt egészséges élelmiszerrel tudja ellátni az ököritófülpösi közétkeztetést. Erdődi
György és minta csapatának köszönhető a mezőgazdasági munkálatok elvégzése. A
növénytermesztésen
belül
zöldségtermesztéssel,
szántóföldi
növénytermesztéssel,
gyümölcstermesztéssel foglalkoztunk. A konyhánknak biztosították a zöldségeket, a felesleget

árusították. Eladásra termeltek uborkát és meggyet. Napraforgó és kukorica termesztéssel is
foglalkoztunk. Nekik köszönhetjük a fák, díszcserjék kiültetését is. Mindezeken túlmenően ez
a csapat az, amelyikre bármilyen munkálatokban számíthatunk. Dicséret illeti munkájukat.
Méhészet
11 méhcsaládunk van. A méhek beteleltetése megtörtént. Nincs, aki gondozza.
Térkőgyártás, térkőlerakás
Ebben az évben térkövezésre került sor a kerékpárúton a Kossuth utca 160 számú háztól
175.sz. házig, a látványparkban, és az óvoda előtti részen. Térkövet eladásra is termeltünk. A
következő évtől több helyre tervezünk térkő lerakását, járdák felújítását.
Tésztakészítés
A tésztakészítés az iskolában valósul meg. Az ott házias jelleggel elkészített tésztákat a
konyhánk használja fel.
Szövés - varrás
Személyesen meglátogattam a szövő-varró üzemünket. A fűtéssel problémák voltak, már a
melegben dolgoznak asszonyaink. Nagyon szép szőnyegeket, párnákat szőnek. Zászlót is
varrnak. Asztalterítőket, székszoknyát masnival varrnak, amit majd a jövőben kölcsönzés
formájában szeretnénk meghirdetni. Abban is el lehetne gondolkodnunk, hogy a falu
lakosságának kisebb varrási munkákat végeznének. ( függöny megvarrása, cippzár bevarrása,
felajazás stb.) Piacot kell keresnünk az általuk szőtt termékek értékesítésére is.
Hosszabb időtartamú közfoglalkozás
Rendeltetése, hogy minél több munkára képes és aktív korú, szociálisan rászoruló ember
számára biztosítson munkalehetőséget. A településünket érintő feladatok ellátását végezték,
önkormányzati ingatlanok felújítási munkáiban besegítettek, közterületre kihelyezhető padokat
készítettek. A nyári, őszi, téli, időszakban bekapcsolódnak az önkormányzatok intézményi
működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzésébe:
-

közterületek takarítása, szemétszedés, lombseprés, hó-eltakarítási munkák,
bokrok, cserjék kivágása
lakatlan ingatlanok rendbetétele
időseknek fa fűrészelése, összeaprítása
lakossági jelzésre a házon kisebb javítások végzése
önkormányzatunk intézményeinek karbantartási munkálata
fával történő fűtés megoldása a közmunkások telephelyén
belterületi közlekedési útvonalak, járdák, kerékpárutak síkosság-mentesítése,
fűnyírás, kaszálás
árkok tisztítása, takarítása
A közfoglalkozásban dolgozóknak köszönhető az évszakoknak megfelelően a virágok
kiültetése, gondozása, amiben gyönyörködhettünk falunkban.

