Jegyzıkönyv
Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008.
február 15-én 9 óra 20 perckor a Körjegyzıség székhelyén megtartott
nyílt ülésérıl.

Jelen vannak:

a jelenléti ív szerint. Frikker Györgyné képviselı igazoltan távol van.

Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. Megjegyzi, Mikó
Zoltán alpolgármester az épületben van, perceken belül az ülésterembe érkezik.
A képviselıtestület ülése határozatképes.
Fekete Gyula: Elmondja, hogy a kiadottól eltérıen kéri a tárgyalandó napirendi pontok
módosítását. Elızetes számítás szükséges még a térítési díj rendelet megalkotásához, illetve
nem szükséges az óvoda pályázat önrészének jóváhagyása, kéri ezen napirendi pontok
törlését. Tárgyalni szükséges viszont a képviselıtestület éves munkatervének elfogadását.
A képviselıtestület 8 igen egyhangú igen szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását
fogadta el:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.) Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló rendelet
megalkotására.
Elıterjesztı: polgármester
2.)

Elıterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2007. (IX. 28.)
rendelet módosítására.
Elıterjesztı: polgármester

3.)

Elıterjesztés az Olaszliszkai
módosításáról.
Elıterjesztı: körjegyzı

4.)

Döntés az igazolással szavazás lebonyolítására kijelölt szavazatszámláló bizottság
kiegészítésérıl.
Elıterjesztı: körjegyzı

5.)

Döntés a Képviselıtestület 2008. évi munkatervének elfogadásáról.
Elıterjesztı: polgármester

6.)

Egyebek.

Közétkeztetési

Mikó Zoltán képviselı az ülésterembe érkezik 9 óra 25 perckor.

Intézmény

alapító

okirata

1.) Napirendi pont: Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló
rendelet megalkotására.
Fekete Gyula: Emlékezteti a képviselıtestületet, hogy a költségvetés elızetes tárgyalására a
pénzügyi és a szociális bizottság együttes ülésén került sor. Az együttes bizottsági ülésen
részt vett az alpolgármester is. A bizottsági ülésen elhangzottak alapján az elıterjesztés
módosítása megtörtént a közmővelıdés és a házi segítségnyújtás szakfeladatokra
vonatkozóan. Kérdezi a jegyzıt, akar e szóbeli kiegészítést tenni.
dr. Rózsahegyi Ferenc: Kiegészítést nem kíván tenni.
Pongráczné Szerencsi Judit: Az elıterjesztést áttekintette, azt elfogadottnak javasolja, igény
szerint a kérdésekre válaszol.
Szakács László: Bizottsági ülésen részletesen átbeszélték az elıterjesztést, a bizottság a
költségvetést elfogadásra javasolja, véleménye szerint a táblázatokat közösen tekintsék át.
Elmondja továbbá, hogy szemmel láthatóan változott a költségvetés összetétele, a bevétel
növekedett, a forráshiány csökkent 52 millióra. Felhívja az adóhatóság figyelmét, az adózók,
az adónemek ellenırzésére, felülvizsgálatára szükség szerint az egyenlı és arányos
teherviselés érdekében. Tekintettel arra, hogy nem ismert a közmővelıdési program, nehéz
volt állást foglalni költségvetési kérdésekben. Ennek következtében a költségvetéshez fogja a
mővelıdési ház vezetıje a programot igazítani. Javasolja továbbá, hogy a közmővelıdési
szakfeladatról a helyi televízió létrehozására vonatkozó elıirányzatot töröljék.
Kovács László János: Egyetért a pénzügyi bizottság elnökével, a helyi televízió létrehozására
vonatkozó elıirányzatot ne hagyja benne a költségvetésben a testület.
Szabó Zoltán: Ellentétes véleményen van, úgy véli, a helyi televízió létrehozása igen is fontos,
ezért javasolja, hogy a költségvetésben benne maradjon.
Pásztor Pál: Javasolja az elıirányzat törlését.
dr. Rózsahegyi Ferenc: Tekintettel a képviselık e témában megosztott véleményének, javasolja,
az elıirányzatot benne hagyni a költségvetési rendeletben, ezzel együtt a végrehajtás
felfüggesztését 2008. júliusáig. Egyetértés esetén a rendelet 7.§-(2) bekezdése ezzel a
rendelkezéssel egészülne ki. Az év közepén a képviselıtestület újra vizsgálhatná az
elıirányzat kérdését, amennyiben nem kívánják végrehajtani, törölhetı, de addig is a
lehetıség megmarad.
Fekete Gyula: Kéri az iskolára és az óvodára vonatkozó önkormányzati támogatás
ismertetését.
Séra Ferencné pénzügyi fıelıadó ismerteti az oktatási intézmények vonatkozásában keletkezı normatív
bevételeket, támogatásokat.
Fekete Gyula: Megjegyzi, hogy láthatóan javul a költségvetés helyzete, nem hitte volna, hogy
ennyire lecsökken a forráshiány.
Szabó Zoltán: Javasolja a polgárırség támogatását 300 ezer forinttal növelni.
Fekete Gyula: Javasolja negyedévente 100 ezer forinttal növelni a támogatást.
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Kovalik Miklós: Úgy véli, hogy a kisebbségi önkormányzat támogatását célszerőbben kellene
a CKÖ-nek elköltenie.
Fercsák László: Kisebbségi önkormányzat elnökeként elmondja, hogy a 2007. év folyamán
több rendezvényt is szerveztek, úgy mint roma napot, szegények karácsonyát, de a
községben lévı valamennyi gyermek is a kisebbségi önkormányzattól kapta a
mikuláscsomagot.
Szakács László: Elmondja, hogy a költségvetés szerkezete jó, átlátható. Cél volt a költségvetés
rendbetétele, mely feladatnak eleget tettek a felelısök. Jelentıs, pozitív feladat ált be.
Szükség volt a létszámcsökkentésre, ami nem okozott örömöt. Jó volt, hogy körjegyzıséget
alakított a képviselıtestület, nincs még minden rendben, sok helyen kell változtatni,
elırelépni, javasolja a költségvetés elfogadását.

A képviselıtestület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
1/2008. (II. 21.) rendelete
a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX.
törvény és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet rendelkezéseire a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésrıl az alábbi
rendeletet alkotja.
1.§ A képviselıtestület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
- kiadási fıösszegét:
482.379 ezer forintban
- bevételi fıösszegét:
430.375 ezer forintban
- hiányát:
52.004 ezer forintban
állapítja meg.
2.§ Olaszliszka-Vámosújfalu Községek Körjegyzısége a 2. számú melléklet szerint, a
Kerekerdı Óvoda a 3. számú melléklet szerint, a Hegyalja Általános Iskola a 4. számú
melléklet szerint, az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény az 5. számú melléklet
szerint, mint költségvetési szervek külön-külön egy-egy önálló címet alkotnak.
3.§ (1) Az 1. §-ban megállapított bevételi és kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatok
szerinti mérlegszerő részletezését ezen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az intézmény nélküli szakfeladatok bevételi és kiadási elıirányzatait a 6. számú
melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási kiadások elıirányzatait célonként a 7. számú melléklet
tartalmazza.
(4) Az önkormányzat beruházási kiadások elıirányzatait feladatonként e rendelet 8.
számú melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és kiadásai elıirányzatait, szakfeladatonként a 9. számú
melléklete tartalmazza.
(6) Az intézményekre lebontott engedélyezett létszámkeretet a 10. számú melléklet
tartalmazza.
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(7) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseibıl származó
kötelezettségeinek célok szerinti, évenkénti bontását a 11. számú melléklet
tartalmazza.
(8) Az önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
elıirányzatai mérlegszerő bemutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
(9) A cigány kisebbségi önkormányzat költségvetése a 13. számú melléklet szerinti
tartalommal épül be ezen rendeletbe.
(10) Az önkormányzat elıirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 14. számú
melléklete tartalmazza.
(11) A céljellegő támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 15. számú melléklete
tartalmazza.
(12) A mőködési lés fejlesztési célú bevételek és kiadások háromévenkénti bontását a
rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.
(13) A normatív állami hozzájárulásokat a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.
4.§ A kimutatott hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselıtestület
elrendeli az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok
támogatása iránti igény benyújtását a 2007. évi CLXIX. törvény 6. számú
mellékletében foglaltak szerint, ennek határidıben történı benyújtásáról a jegyzı
gondoskodik.
(2) A képviselıtestület szükség esetén a hiány fedezetére pénzintézeti hitel
felvételérıl dönt.
(3) Az önkormányzat nevében hitel felvételérıl és kezesség vállalásáról a
képviselıtestület dönt.
5.§ Az elıírt költségvetési létszámkeretet és kiadási elıirányzatokat a költségvetési
szervek nem léphetik túl.
6.§ (1) A képviselıtestület önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által
fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves
eredeti elıirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá
szorítani.
7.§ (1) A rendelet mellékletei szerint meghatározott költségvetési elıirányzatok
évközi megváltoztatásának jogát a képviselıtestület saját hatáskörében tartja.
(2) A képviselıtestület a helyi televízió létrehozására rendelt elıirányzatát 2008.
június 30-ig zárolja.
8.§ Az önkormányzat teljes költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyzı a felelıs.
9.§ (1) A költségvetési elıirányzatok felett rendelkezésre jogosultak csak az
elıirányzatok belsı rovati között végezhetnek átcsoportosítást.
(2) Az elıirányzatok felett rendelkezésre jogosultak csak a bevételek beszedésérıl
kötelesek folyamatosan gondoskodni és a lehetséges takarékossági intézkedést
megtenni.
10.§ (1) A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
pénzügyi egyensúlyának megırzése érdekében – napi operatív intézkedéssel – a
szakfeladatok kiadásait a likviditási helyzet függvényében ütemezze.
(2) Ennek keretében jogosult egyes kiadási elıirányzatokon belül a kifizetések
átmeneti felfüggesztésére is.
11.§ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályban, a pénzügyi bevételi és kiadási
elıirányzatok, 2008. január 1-tıl, visszamenılegesen érvényesek.

A rendelet képviselıtestület által elfogadott hatályos mellékletei e jegyzıkönyvhöz csatolva.
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2.)
Napirendi pont: Elıterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
7/2007. (IX. 28.) rendelet módosítására.
dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy a szociálist törvény módosítása miatt kerül sor az
étkeztetés vonatkozásában. Ezt követıen étkeztetést megállapítani csak a kérelmezı
személyi körülményei alapján lehet, a jövedelemvizsgálat nélkül. A jövedelem vizsgálatára
csak a díj megállapítás miatt kerülhet sor. Kéri az elıterjesztés elfogadását.

A képviselıtestület vita nélkül 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
2/2008. (II. 21.) rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
7/2007. (IX. 28.) rendelet módosításáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
figyelemmel a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (Sztv.) elıírásaira az alábbi rendeletet alkotta.
1.§ A rendelet 9.§ helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) Napi egyszeri meleg ebédre, mint étkeztetésre jogosultak azon rászorultak,
akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, szenvedélybetegségük,
hajléktalanságuk okán azt tartós, vagy átmenti jelleggel önmaguk, vagy
eltartottjaik részére nem képesek biztosítani.
(2) A szociális étkeztetés napi intézményi térítési díját Olaszliszka Község
Önkormányzat Képviselıtestületének a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjának és az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások
díjának megállapításáról szóló rendelete szabályozza.
(3) Az étkeztetésért fizetendı térítési díjat az élelmezésvezetınek kell elıre
tárgyhó 15-ig megfizetni.
2.§ E rendelet kihirdetésekor lép hatályba.

3.) Napirendi pont: Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata
módosításáról.
dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy a közétkeztetési intézmény törzskönyvi
nyilvántartásba vétele folyamatban van. Az önkormányzatot hiánypótlásra hívta fel a
magyar államkincstár. A hiánypótlás szerint szükséges a korábban kiadott alapító okirat
módosítása, mivel az alapító okirat nem tartalmazza a költségvetési szerv alapításának az
idıpontját. Megjegyzi, az államháztartásról szóló törvény nem írja elı, hogy az alapító
okirat az alapítás idejét kötelezıen tartalmazza. Elıírja viszont, hogy az alapítás idejét a
törzskönyvi nyilvántartásban rögzíteni kell. Az államkincstár a határozat meghozatalának
idejét alapítás idıpontjaként nem kívánja átvezetni. Az elmondottak alapján, noha
véleménye szerint az alapító okirat alapjában véve nem ellentétes a jogszabállyal, célszerő az
alapító okirat alapítás idıpontjára való kiegészítése. Javasolja, az alapítás idıpontját az
alapító okirat létrehozásának idıpontja szerint meghatározni.
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A képviselıtestület 9 igen szavazattal következı határozatot hozta:
5/2008. (II. 15.) képviselıtestületi határozat: közétkeztetési intézmény alapító okirata
módosításáról.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 1999. évi
XXXVIII. tv. 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közétkeztetési
intézmény alapításáról szóló 48/2007. (X. 9.) képviselıtestületi határozatot az alábbi
5. ponttal egészíti ki:
5.) A költségvetési szerv alapításának ideje: 2007. október 9.
2.) Az alapító okirat további pontjai az 5. pont beiktatása miatt következı sorszámot
kapnak.
3.) Felhívja a polgármestert, hogy a módosítás törzskönyvi nyilvántartáson történı
átvezetésérıl intézkedjen.
Felelıs: polgármester
Határidı: haladéktalanul.

4.) Napirendi pont: Döntés az igazolással
szavazatszámláló bizottság kiegészítésérıl.

szavazás

lebonyolítására

kijelölt

dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy a választásról szóló 1990. évi C. törvény módosítása
szerint az igazolással szavazók részére kijelölt szavazókör esetén a szavazatszámláló
bizottság száma 7 fı. A törvény módosítás miatt szükséges a korábban jóváhagyott
bizottsági létszám kiegészítése. A bizottság kiegészítésére a helyi választási iroda vezetıje
tesz javaslatot. Ennek okán javasolja dr. Kovács Zoltánné és Varga Ferenc szavazatszámláló
bizottság tagjaként történı megválasztását.

A képviselıtestület vita nélkül 9 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
6/2008. (II. 15.) képviselıtestületi határozat: az igazolással szavazás lebonyolítására
kijelölt szavazatszámláló bizottság kiegészítésérıl.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a választási eljárásról szóló
1990. évi C törvény 23.§- ban biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel ugyanezen
törvény 30.§-ban foglaltakra, az igazolással szavazás lebonyolítására kijelölt
szavazatszámláló bizottságot (3933 Olaszliszka, Szent István út 5.) dr. Kovács
Zoltánné, Kossuth Lajos út 16. szám alatti és Varga Ferenc Bánom út 36. szám alatti
lakosokkal kiegészíti.
Felhívja a helyi választási iroda vezetıjét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: HVI vezetı
Határidı: haladéktalanul.

5.) Napirendi pont: Döntés a képviselıtestület 2008. évi munkatervének elfogadásáról.
Fekete Gyula: elmondja, hogy a napirend keretén belül egyeztet a képviselıi elképzelésekkel,
véleményekkel, meghatározásra kerül a képviselıtestület 2008. évi munkaterve.
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dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy a munkatervre vonatkozóan jogszabályi elıírás
nincsen, a munkaterv elkészítése a képviselıi munkát segíti elı, annak tervezhetısége miatt.
Ismerteti azokat a jogszabályi rendelkezésekbıl fakadó feladatokat, melyeket a
képviselıtestületnek el kell végeznie az év során. Javasolja, hogy ezt követıen további
feladatokat a képviselık kezdeményezzenek.
A képviselıtestület a munkatervbe felveendı feladatokat részletesen megvitatta, ütemezte.
A napirend tárgyalása alatt 11 óra 52 perckor Mikó Zoltán alpolgármester, 12 óra 12 perckor
pedig Szabó Zoltán képviselı távozott a képviselıtestület ülésérıl.

A képviselıtestület 7 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
7/2008. (II. 15.) képviselıtestületi határozat: Olaszliszka Község Önkormányzat a
képviselıtestület 2008. éves munkatervét a következı képviselıtestületi ülések
idıpontjai és napirendi pontjai szerint határozza meg.
Február hónap:
Elıterjesztés az egyes rendeletek hatályon kívül helyezésérıl (Elıterjesztı: jegyzı)
Március hónap:
Elıterjesztés a sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatellátásával
kapcsolatban. (Elıterjesztı: polgármester)
Elıterjesztés a piac és vásártartás szabályaira vonatkozó rendelet megalkotásáról.
(Elıterjesztı: jegyzı)
Civil szervezetek beszámolója. (Polgárırség, Olaszliszkáért Egyesület, Tőzoltó
Egyesület, Sport Egyesület)
Közmővelıdési rendelet és közmővelıdési program elfogadása. (Elıterjesztı: jegyzı,
mővelıdésszervezı)
Április hónap:
Elıterjesztés a környezetvédelemmel, köztisztasággal kapcsolatos szabályok
felülvizsgálatára. (Elıterjesztı: jegyzı)
Beszámoló a közmunka programról. (Elıterjesztı: polgármester)
Május hónap:
Tájékoztatás a település közrendjérıl, közbiztonságáról. (elıterjesztı: kapitányságvezetı)
Elıterjesztés az önkormányzati vagyonrendelet elfogadására. (Elıterjesztı: jegyzı)
Augusztus hónap:
Elıterjesztés a falusi turizmushoz kapcsolódó fejlesztésekrıl.
Szeptember hónap:
Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásának féléves
teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadásáról. (Elıterjesztı: polgármester)
A 2008. évi költségvetés módosítása. (Elıterjesztı: polgármester)
Október hónap:
Tájékoztató az országgyőlési képviselıi tevékenységrıl. (elıterjesztı: országgyőlési
képviselık)
November hónap:
Döntés a 2009. évi költségvetési koncepció elfogadásáról. (Elıterjesztı: polgármester)
Döntés a 2009. évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadásáról. (Elıterjesztı: polgármester)
Adórendeletek felülvizsgálata. (Elıterjesztı: jegyzı)
Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásának
háromnegyedéves teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadásáról. (Elıterjesztı:
polgármester)
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A 2008. évi költségvetés módosítása. (Elıterjesztı: polgármester)
December hónap:
Elıterjesztés a kéményseprési munkák 2009. évi díjának megállapítására. (Elıterjesztı:
jegyzı)
Elıterjesztés a szemétszállítás 2009. évi díjának megállapítására. (Elıterjesztı: jegyzı)
Elıterjesztés az ivóvíz - csatornadíj 2009. évi díjának megállapítására. (Elıterjesztı:
jegyzı)

6.) Napirendi pont: Egyebek
Kamarási Zoltánné: Elmondja, hogy a templomnál az aszfalt felpúposodott, az
aszfaltburkolatot javítani kell.
Kéri, hogy a településen nem mőködı közvilágítási lámpatesteket az önkormányzat
javíttassa meg.
Fekete Gyula: Tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy alkalmas pályázati lehetıség esetén a
közbiztonság javítása érdekében térfigyelı kamerák felszerelését tervezi.
A jelenlévık mást elmondani nem kívántak, ezért a polgármester a képviselıtestület ülését
14 óra 31 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyzı

Fekete Gyula
polgármester
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