JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 30.
napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
jelenléti ív szerint
Képviselő-testület részéről
Fekete Gyula
Bertáné Batta Magdolna
Holykó Lászlóné
Kamarási Zoltánné
Mikita József
Mikó Zoltán
Mitrikné Oldal Aranka

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Dr. Séra Róbert

jegyző
aljegyző

Meghívottak
Séra Ferencné

gazdálkodási előadó

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
azt megnyitom.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal egyetértenek-e? Javaslatot teszek az ülés
napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi
munkatervéről
3./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeiről
4./ Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
5./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.)
rendelet módosításáról
6./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
7./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
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Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi
munkatervéről
3./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeiről
4./ Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
5./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.)
rendelet módosításáról
6./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
7./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Fekete Gyula polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy lejárt határidejű határozat nem
volt. A Széchenyi Programiroda átutalta az önkormányzat részére a 23.000.000,-Ft-os támogatást.
Az előszerződést már megkötöttük Garamvölgyi Úrral, a végleges szerződés megkötésére később
kerül sor.
A 2017. évi közmunka program elkészült, egyedül a mi programunkon nem kellett változtatni,
amelynek keretén belül a korábbi testületi ülésen említett két ingatlan vásárlására és felújítására is
megkaptuk az engedélyt. A minisztérium képviselői ezen kívül engedélyezték 1 db kultivátor és 1
db tárcsa vásárlását is.
Bizonyára értesültetek róla, hogy a múlt héten pénteken (január 20-án) az egyik közmunkásunk
Horváth László elhunyt, akit köztemetés keretén belül eltemettünk.
2./ Napirendi pont: Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.
évi munkatervéről
Fekete Gyula polgármester: Minden évben el kell készítenünk a munkatervet, amely munkaterv jelen
jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kérlek benneteket, hogy nézzük végig, és ha van valakinek
javaslata, akkor azt írjuk be a programba.
Kamarási Zoltánné képviselő: Szeretném, ha június hónapban a munkavezetők beszámolnának a kertek
állapotáról.
Mikita József képviselő: Szeretném ha végig járnánk minden területet.
Fekete Gyula polgármester: Megbeszélünk majd egy időpontot és együtt közösen végigjárhatjuk őket.
Mikita József képviselő: Javaslom, hogy a testületi ülések időpontjáról hamarabb legyen értesítve a
képviselő-testület, hogy fel tudjunk rá készülni. Úgy tudom, hogy Bodrogkeresztúrban az ülések
előtt másfél héttel korábban már kihírdetik.
Fekete Gyula polgármester: Én is láttam Bodrogkeresztúrban, hogy a közmeghallgatást így hirdették.
A Szervezeti és Működési Szabályzatunkban rögzítésre került, hogy a testületi ülések előtt 5 nappal
kerül kézbesítésre a meghívó.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Én javaslom, hogy március hónapban a gondozónők is
számoljanak be az általuk végzett feladatokról, mert hallani, hogy ott is vannak gondok.
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Fekete Gyula polgármester Amennyiben nincs több észrevétel, aki az Olaszliszka Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervéről készült előterjesztést a javasolt
kiegészítésekkel elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2017. (I.30.) határozata Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi
munkatervének az elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Olaszliszka Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkatervéről szóló előterjesztést, és az abban
foglaltakat a javasolt kiegészítésekkel elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3./ Napirendi pont: Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
Fekete Gyula polgármester: Mindenki megkapta az anyaggal az 1. számú mellékletet mely jelen
jegyzőkönyv mellékletét képezi. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs,
kérem, aki az előterjesztést elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2017. (I.30.) határozata Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeiről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és úgy
határozott, hogy saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ Napirendi pont: Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Jogszabályváltozás miatt a polgármester tiszteletdíját és költségtérítését felül
kell vizsgálni. A hatályba lépett jogszabály szerint az 1500 fő lélekszám feletti településen a
polgármester tiszteletdíja 249.292,-Ft összegben, a költségtérítés pedig 37.393,-Ft összegben lett
meghatározva. Ez a módosítás jogszabályban meghatározott kötelezettség, de a képviselőtestületnek kell elfogadnia.
Kamarási Zoltánné képviselő: A képviselők tiszteletdíját nem akarják emelni? Én 11 éve vagyok
képviselő és azóta nem változott.
Fekete Gyula polgármester: Az egyebekben majd erre is visszatérünk.
Mikó Zoltán képviselő: Én javaslom, hogy szavazzuk meg.
Fekete Gyula polgármester: Aki ezzel egyet ért azzal, hogy a polgármester tiszteletdíját 249.292,-Ft
összegben, a költségtérítését pedig 37.393,-Ft összegben állapítsa meg a képviselő-testület, kérem
kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2017. (I.30.) határozata Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fekete Gyula társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíját 249.292,-Ft összegben, a költségtérítését pedig 37.393,-Ft összegben
állapítja meg 2017. január 1. naptól.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
5./ Napirendi pont: Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról
szóló 2/2015. (II.27.) rendelet módosításáról
Fekete Gyula polgármester: Ebben a napirendi pontban a szociális gondozásról és segítésről lesz szó.
Eddig a településünkön 27 fő gondozottunk volt, most 15 fő gondozottunk és 12 fő segítettünk
van. A feladat ellátásáért kapott normatív támogatás a gondozónők bérének és járulékainak az
50%-át nem teszi ki. Azon kellene elgondolkodni, hogy a gondozottaktól kérjünk-e térítési díjat a
szolgáltatásért?
Kamarási Zoltánné képviselő: Szerintem ne kérjünk.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Januártól jelentős összegben emelkedtek a bérek. Eddig sem volt elég a
normatív támogatás, amit kaptunk. Ezt jobban végig kell gondolnia aképviselő-testületnek.
Holykó Lászlóné képviselő: A minimálbér mindig emelkedik. A 15 fő gondozott után 15 x 145.000,-Ft
a 12 fő segítettünk után 12 x 25.000,-Ft normatív támogatást kap az önkormányzat. Azok az
egyházak, akik plusz támogatást is kapnak sem tudnák térítési díj bevezetése nélkül ellátni ezt a
feladatot.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Van akinek nagyon kevés a nyugdíja. Nem lehetne személyre
szabottan megállapítani a térítési díjat?
Holykó Lászlóné képviselő: Mindenki elvárja, hogy az igénye maximálisan ki legyen elégítve. Ha most
nem vezetjük be, akkor jövőre úgy is be kell vezetni. Más településeken már évekkel ezelőtt
bevezetésre került.
Mikita József képviselő: Az ebéd kiszállításért fizetnek valamilyen díjat?
Séra Ferencné gazdálkodási előadó: Igen.
Fekete Gyula polgármester: Én úgy gondolom, hogy érezniük kell, hogy a szolgáltatásért
ellenszolgáltatás jár. Havi 2.000,-Ft-os költség ezért a szolgáltatásért nem túl nagy összeg szerintem.
Mikita József képviselő: Össze kell hívni a gondozottakat és el kell nekik magyarázni, hogy mire
számítsanak.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy a térítési díjat óradíj keretében kell
meghatározni.
Fekete Gyula polgármester: Úgy gondolom, hogy a térítési díjat minden gondozott részére egységesen
kell megállapítani, tehát ne legyen az, hogy az egyik gondozott 200,-Ft összeget, míg a másik
gondozott 100,-Ft térítési díjat fizet.
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Séra Ferencné gazdálkodási előadó: A térítési díjaink nettó összegben vannak meghatározva, tehát akkor
100,-Ft +áfa/óra összeg legyen a térítési díj, nem lehet úgy megállapítani, hogy napi 100,-Ft a
térítési díj?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Órában kell meghatározni a térítési díjat. A képviselő-testületnek rendeletet
kell róla alkotni, leghamarabb pedig márciustól lehet majd bevezetni. A gondozókban pedig
tudatosítani kell, hogy akinél csak egy óra a gondozási szükséglet, csak annyi időt töltsön ott.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy óránként 100,-Ft térítési díjat fizessenek a
szociális gondozottak és a segítettek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelete
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1.§ A rendelet 16.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) A házi segítségnyújtásért 100,-Ft/óra térítési díjat kell fizetni.
2.§ E rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.
6./ Napirendi pont: Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Fekete Gyula polgármester: Megkérjük Juditot, hogy azokat a gondolatokat, amit a pénzügyi bizottsági
ülésén elmondott, legyen szíves itt is ismertetni.
Séra Ferencné gazdálkodási előadó felolvassa és megmagyarázza a költségvetés tervezetét, amely
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Mikita József képviselő: Szeretnénk látni, hogy az önkormányzati lakásokra mennyit költünk.
Holykó Lászlóné képviselő: Az a cél, hogy minél kevesebbet költsünk rájuk. A bérlő nem fizet annyi
lakbért, mint amennyit a lakásra költünk.
Fekete Gyula polgármester: Lehetőség van most arra, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál
egy fő közalkalmazottat felvegyünk. Én javaslom, hogy ez a személy Fischer Attila legyen, aki nyolc
éve dolgozik az önkormányzatnál közmunkásként kisebb-nagyobb megszakításokkal. Azért is Őt
javaslom, mert az önkormányzatnak vannak nagy értékű autói és buszai, amelyekre neki megvan a
jogosítványa és többek között neki köszönhetjük, hogy a gépjármű parkunk ilyen jó állapotban van.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Annyival egészíteném ki az elmondottakat, hogy a bizottsági ülésen már
felmerült az egységes óvoda és bölcsődei csoport átalakításának kérdéséről, amely idén augusztusig
működhet jelenlegi formájában, ezt követően külön bölcsődei csoportot kell létrehozni, amelyről
május 31. napjáig kell majd a döntést meghozni. Tehát lesz majd az átalakításnak a 2017. évi
költségvetést érintő vonatkozása.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a véleményét a
költségvetésről.
Holykó Lászlóné képviselő: A bizottság támogatja a költségvetés tervezetét és javasolja elfogadásra.
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Fekete Gyula polgármester: Van-e még javaslata valakinek a költségvetés tervezetével kapcsolatban. Ha
javasoljátok, akkor a lakás karbantartására tervezett összeget csökkenthetjük.
Holykó Lászlóné képviselő: Javaslom, hogy 1 millió Ft maradjon a lakásfelújításnál és a maradékot
tegyük a tartalékra.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek kérdése, észrevétele a költségvetéssel kapcsolatban.
Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy aki a már tárgyalt módosításokkal a rendeletet
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelete
Olaszliszka Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság szóbeli
véleményét – a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
209 555.- E Ft Költségvetési bevétellel
209 555.- E Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és
kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év
költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú
adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot
meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása
fejlesztési hitelből vagy az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának
igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
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(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet
szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton
kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak
létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.-9.4. mellékletek szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a
kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez
önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi
állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére
köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület
gyakorolja.
(9) A polgármester az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2016. (XI.4.)
önkormányzati rendelet 22. §-ában foglalt jogkörében – és mértékében – rendelkezhet az
előirányzatok felett.
(10) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak a pénzkezelési szabályzatban rögzített
esetekben kerülhet sor.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden
esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belül a rovatok között
átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet a (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet
módosítását.

8
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla
ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére
növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles
betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez,
gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor
érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat
esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Olaszliszka Község Önkormányzata és a
Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás között megkötött „Megállapodás a belső
ellenőrzési feladatok ellátására” keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1.
napjától kell alkalmazni.
7./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Szomogya Józsefné kérelmet nyújtott be, melyben sérelmezi, hogy
szakmunkás végzettsége ellenére segédmunkás bért kap.
Fekete Gyula polgármester felolvassa a kérelmet.
Fekete Gyula polgármester: Már novemberben meg kell határozni, hogy hányfő közmunkást milyen
munkakörben kívánunk alkalmazni. Az is meg van határozva, hogy hány fő után hány fő
szakmunkást foglalkoztathatunk. Én igyekszem olyan embereket szakmunkásként foglalkoztatni,
aki megbízható és lehet rá számítani. Mivel én vagyok a munkáltatói jogkör gyakorlója nekem kell
meghatároznom, hogy ki milyen munkakörben dolgozzon. Én úgy gondolom, hogy Ő nem az a
személy akit szakmunkásként kívánok foglalkoztatni.
Kamarási Zoltánné képviselő. Nekem is panaszkodott Szomogya Józsefné. Úgy gondolom, hogy
kezelhető, csak tudni kell vele bánni.
Fekete Gyula polgármester: Szeretném elmondani, hogy az urnafal elkészült és a felszentelése is
megtörtént. A képviselő-testületnek el kell dönteni, hogy a használatért kérünk-e valamennyi
térítést. Érdeklődtem a környező településeken, van ahol térítésmentesen a lakosság rendelkezésére
bocsátják, de van ahol csak térítés ellenében. Mi a véleményetek az urnafal térítési díjáról?
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Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Szerintem térítés ellenében kellene odaadni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Tudom, hogy a sírhelyért nem kérünk pénzt, de egy sírkő nagyon sok
pénzbe kerül. Éppen ezért úgy gondolom, hogy 30.000,-Ft lenne a reális ár az urnahelyért.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Szerintem pedig határozzuk meg 20.000,-Ft összegben. Először
nem kellene olyan magas térítési díjat kérni.
Fekete Gyula polgármester: Javaslom, hogy egy urnahelyért 25.000,-Ft legyen a fizetendő használati díj.
Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2017. (I.30.) határozata urnafal használatának díjáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Olaszliszka Község Köztemetőjében
elhelyezett urnafal használatáért fizetendő költséget megtárgyalta és 25.000.-Ft használati díjat
állapít meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Fekete Gyula polgármester: Ismét kaptunk egy ügyvédi felszólító levelet Iván Sándor Úr ügyvédjétől
Fodorné dr. Bohács Judittól. Megkérném aljegyző urat, hogy olvassa fel a következő levelet.
Dr. Séra Róbert aljegyző felolvassa a felszólító levelet.
Fekete Gyula polgármester: Az én álláspontom nem változott. Szerintem tartani kellene magunkat az
eredeti döntésünkhöz. Beszéltem Barati ügyvéd úrral. Meg kellene bíznunk ezzel az üggyel. Aki
ezzel egyet ért, azt kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2017. (I.30.) határozata Dr. Bohács Judit ügyvéd ismételt ügyvédi felszólításáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iván Sándor 3941Vámosújfalu, Kossuth
út 97. szám alatti lakos által meghatalmazott dr. Bohács Judit ügyvéd részéről az Olaszliszkai
Polgármesteri Hivatalnak címzett ismételt ügyvédi felszólításban szereplő, a korábbi felszólítással
megegyező mértékű igényét és követelését ismételten megtárgyalta, azt továbbra sem ismeri el,
annak minden követeléselemét elutasítja.
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Iván Sándor 3941 Vámosújfalu,
Kossuth út 97. szám alatti lakos, mint tulajdonos által megvételre felajánlott 1789, 1790 és 1791
helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokat továbbra sem kívánja megvásárolni annak
tulajdonosától.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Fekete Gyula polgármester: A szociális tűzifa kérelmet elutasító határozatok ellen érkeztek
fellebbezések. Erre való tekintettel szünetet rendelek el a nyílt képviselő-testületi ülésen és egyúttal
elrendelem a zárt testületi ülés megtartását. A zárt ülést követően a nyílt testületi ülésen folytatjuk
az egyebek tárgyalását.
A képviselő-testület ülése a Zárt üléssel folytatódott, melyről külön jegyzőkönyv készült,
a Zárt ülést követően a nyílt ülés az Egyebek tárgyalásával folytatódott.
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Kamarási Zoltánné képviselő: Több kérdésem, észrevételem is lenne. A közmeghallgatáson semmi
pozitívumot nem hallottunk a lakosság részéről. Nem arra voltak kíváncsiak a jelenlévők, hogy
hány rendeletet és hány határozatot hoztunk, hanem arra, hol, mit és mennyit termeltünk, mit
értékesítettünk. Úgy hallottam, hogy Tolcsva és Vámosújfalu élelmiszer csomagot osztott, mi pedig
nem. A szociális gondozókra is sok panasz érkezett. Nem veszik fel a telefont, napokig magukra
hagyják az időseket. Szeretném még jelezni, hogy síkosak a mellékutak, lehetetlen rajtuk közlekedni,
különösen a Kovács út és Petőfi út. Szeretném még megkérdezni, hogy 2017-ben hány
közmunkásunk lesz?
Fekete Gyula polgármester: 2016. évben 150-170 fő közmunkásunk volt idén kevesebb lesz, de még
mindig 100 fő feletti létszámmal terveztünk. A közmeghallgatás nem arról szól, hogy mi mindent
termeltünk, hanem tájékoztatást kell adni a hivatal és a testület munkájáról. Mi is oszthattunk volna
csomagot, mint más települések, de akkor év végére nem maradt volna pénz a számlánkon. Úgy
gondoltam, felelősek vagyunk azért, hogy ne legyen hiányunk. A szociális gondozókkal nekem is
vannak fenntartásaim. Nem akarom azt hallani, hogy valaki nem veszi fel a telefont. Az utakkal
kapcsolatosan pozitív véleményeket hallottam, ugyanis a környékről érkező emberek azt mondták,
hogy legalább Olaszliszkán lehet közlekedni, mert el van tolva a hó.
Holykó Lászlóné képviselő: Még mindig a víz minőségével vannak problémák.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Ez a beruházás még a KEOP-os program keretén belül valósult meg, amely
projekt fenntartási időszaka nyolc évig tart és addig a vízművek dolgozói sem nyúlhatnak hozzá a
rendszerhez. Azt tudom javasolni, hogy gyűjtsük össze a lakossági panaszokat és továbbítsuk.
Holykó Lászlóné képviselő: A disznótelepen mikor fog megszűnni a lopás? Úgy tudom, hogy apró
krumplit és tápot is vittek.
Fekete Gyula polgármester: Nem egyszer kimegyek a tanyába, megnézem a táskákat is. Varga Béla és
Holykó Zoli eteti az állatokat, más nem jut hozzá a kulcshoz.
Mikita József képviselő: Szociális bizottság elnöke a titulusom. Nekem nem kellett volna ott lennem,
amikor új embereket felvettünk a gondozottak körébe?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Nem. Senkit nem vettünk most fel a gondozottak közé. A gondozottak
újbóli minősítésére került sor a közelmúltban, amely pontozásos rendszerben működik. Jogszabály
alapján a pontozást a háziorvos és a szociális gondozó végzi, akik kellő szakértelemmel
rendelkeznek ehhez a munkához.
Mikita József képviselő: Úgy hallottam, hogy karókat és oszlopokat loptak a szőlőből. Mit tudunk
tenni ez ellen?
Fekete Gyula polgármester: Ma reggel hallottam én is erről, azonnal hívtam a Sárospataki
Rendőrkapitányságot és beszéltem a mezőőrökkel is, hátha sikerülne a tolvajokat elkapni.
Mikita József képviselő: Losó Béla szólt, hogy a sportpálya melletti részen valaki tíz zsák szemetet
helyezett el.
Fekete Gyula polgármester: Át fogom nézetni a szemetet a közmunkásokkal, hátha találunk benne arra
utaló nyomot, hogy ki rakta oda azokat a zsákokat, amennyiben kiderül, hogy kié felszólítjuk a
szemét elszállítására.
Mikita József képviselő: Megkérném Mikó képviselőt, hogy addig, amíg nem kapja kézhez a
határozatot a kérelmező addig ne tájékoztassa őt a kérelem elbírálásának eredményéről.

11
Mikó Zoltán képviselő: Ha megkérdezi az ügyfél, hogyan határoztunk miért nem mondhatom el neki?
Miért baj ez?
Fekete Gyula polgármester: Szeretném megkérdezni, van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs
megköszönöm mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 19 óra 10 perckor véget ért.

K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

