Jegyzıkönyv

Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február
28-án 8 órakor a Körjegyzıség székhelyén megtartott rendkívüli nyílt
ülésérıl.

Jelen vannak:

a jelenléti ív szerint. Frikker Györgyné és Szabó Zoltán képviselık
igazoltan távol vannak.

Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet.
A képviselıtestület ülése határozatképes.

Fekete Gyula: Kéri a kiadott napirendi pontok tárgyalásának elfogadását.
A képviselıtestület 8 igen egyhangú igen szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását
fogadta el:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.) Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának és az
önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjáról szóló 8/2007. (IX. 27.) rendelet
módosítására.
Elıterjesztı: polgármester
2.)

Döntés az esélyegyenlıségi terv elfogadásáról.
Elıterjesztı: polgármester

3.)

Döntés a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról.
Elıterjesztı: körjegyzı

4.)

Döntés a Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott közoktatási intézményben
való részvételrıl.
Elıterjesztı: polgármester

5.)

Egyebek.

1.) Napirendi pont: Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési
díjának és az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjáról szóló 8/2007. (IX. 27.)
rendelet módosítására.
Fekete Gyula: Elmondja, hogy a szociális törvényi változás miatt szükséges a térítési díj
rendelet módosítása is. Az elızı testületi ülésen a szociális rendelet módosítása megtörtént,

most szükséges a térítési díjak módosítása a törvénynek megfelelıen, mivel az ügyfelek
rászorultak a jelenleg hatályos szabályok szerint fizetnek.
dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy a módosítás szükséges, mivel a jogszabály szerint a
térítési díj a normatív támogatás és a szolgáltatás önköltség különbözete. Tekintettel arra,
hogy a normatív támogatás három jogosulti körre differenciáltan kerül átadásra, a szociális
törvény szövegébıl következıen a díjakat is három jogosulti körre vonatkozóan szükséges
megállapítani. Jelentıs változás a korábbiakhoz képest, hogy az étkeztetés jogosultsági
feltételeként jövedelem nem vizsgálható, tehát akit személyi körülményei az ellátásra
jogosítanak, az megkapja az ellátást, jövedelemvizsgálat csak a díj megállapítása kapcsán
lehetséges.
Mikó Zoltán: Érdeklıdik, hogy szenvedélybetegek meg kaphatják-e az ellátást.
dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy a törvény a jogosulti körben nevesíti a
szenvedélybetegeket, tehát azok étkeztetést kaphatnak.
Mikó Zoltán: Érdeklıdik, hogyha több a kérelmezı, mint a kapacitás, mi a teendı?
dr. Rózsahegyi Ferenc: Tekintettel arra, hogy az étkeztetés kötelezıen biztosítandó szociális
alapellátás, ezért ilyen esetben a kapacitást meg kell növelni.
Kovács László János: Javasolja, a 80-ik életévtıl automatikusan megadni az étkeztetés ellátást.
dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy a képviselıtestület dönthet errıl, de a javaslat még
törvényességi problémát is felvet, egyrészt diszkriminatívnak tőnhet, másrészt a jogalkotó
szándéka a tényleges rászorultak ellátása, így aki 80 évesen rászorult, az kora alapján
megkapja, de elképzelhetünk olyan 80 éves személyt is, aki korának megfelelı egészségnek
örvend, s ezáltal a vendégétkezık térítési díját veszi igénybe.

A képviselıtestület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
3/2008. (IV. 30.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának és az önkormányzat
által nyújtott szolgáltatások díjáról szóló
8/2007. (IX. 27.) rendelet módosításáról

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az
alábbi rendeletet alkotta.
1.§ A rendelet 1.§ (1) helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) A szociális étkeztetés – napi egyszeri meleg ebéd biztosítása - napi intézményi
térítési díja:
a.) azon jogosult esetén, akinek a családjában az egy fıre egy fıre esı jövedelem a
nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg:
63.- Ft.
b.) azon jogosult esetén, akinek a családjában az egy fıre esı jövedelem a
nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a között van:
105.- Ft.
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c.) azon jogosult esetén, akinek a családjában az egy fıre esı jövedelem a
nyugdíjminimum 300%-át meghaladja:
172.- Ft.
2.§ E rendelet 2008. március 1-én lép hatályba.

2.) Napirendi pont: Döntés az esélyegyenlıségi terv elfogadásáról.
Fekete Gyula: elmondja, hogy a tegnapi napon kapták kézhez az esélyegyenlıségi tervet, mely
nélkül az óvoda pályázatát benyújtani nem lehet. A terv elkészítéséhez a társulás miatt
Erdıhorváti tagintézményét is nyilatkoztatni kellett. Az esélyegyenlıségi terv elkészülte, s
annak továbbításának határideje is kijelölte a mai ülés idejét.
dr. Rózsahegyi Ferenc körjegyzı ismerteti az esélyegyenlıségi terv lényeges tartalmi elemeit,
szerkezetét.
Kovács László János: Érdeklıdik, hogy a pályázattal megvalósuló beruházást pályáztatni kelle?
Fekete Gyula: igen, a nyertes pályázat közbeszerzés köteles.
Szakács László: Megjegyzi, hogy jó lett volna, ha az elıterjesztést részletekben tudják
megvitatni, melyre az idı rövidsége nem adott lehetıséget.

A képviselıtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2008. (II. 28.) számú képviselıtestületi határozat: Az esélyegyenlıségi terv
elfogadásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete az Oktatási és Kulturális
Minisztérium részérıl szakértıi véleménnyel alátámasztott, „Olaszliszka Község
Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése” elnevezéső
programot megtárgyalta az abban foglaltakat megismerte és azt az elıterjesztésben
foglalt tartalommal egyezıen jóváhagyja.

3.) Napirendi pont: Döntés a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról.
dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy a választási törvény 23. § (2) bekezdése a
szavazatszámláló bizottságot 3, míg a 30. §-a 5 tagban határozza meg. Az elızı testületi
ülésen megtörtént az igazolással szavazók számára kijelölt szavazatszámláló bizottság 7 fıre
történı kiegészítése. A kiegészítést követıen szembesült a helyi választási iroda azzal a
helyzettel, hogy a 2006. évben képviselıtestület által megválasztott szavazatszámláló
bizottságok bizottsági tagjainak a száma a választási eljárásról szóló 23 § (2) bekezdésének
megfelel, de az irányadó 30 §-nak nem, hiszen a két jogszabályhely között ellentmondás áll
fenn. Javasolja ezért, a bizottságok kiegészítését az 1-es szavazókörben Dankó Zoltánné,
Boczán Istvánné, póttagnak, Csontos Edit, a 2-es szavazókörben Simkó Ibolya, Kerekes Attila
személyekkel.
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Kovács László János: Érdeklıdik, hogy vizsgálták-e az összeférhetetlenséget.
dr. Rózsahegyi Ferenc: Természetesen az összeférhetetlenséget folyamatosan figyelemmel
kísérik, bár ez a népszavazásnál nem kétséges.

A képviselıtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2008. (II. 28.) számú képviselıtestületi határozat: A szavazatszámláló bizottságok
személyi összetételének 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 1. számú szavazatszámláló bizottságot Dankó
Zoltánné, Boczán Istvánné, póttagnak, Csontos Edit, a 2. számú szavazatszámláló
bizottságot Simkó Ibolya, Kerekes Attila személyekkel kiegészíti.
Felhívja a helyi választási iroda vezetıjét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: HVI vezetı
Határidı: haladéktalanul.

4.) Napirendi pont: Döntés a Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott közoktatási
intézményben való részvételrıl.
Fekete Gyula: Elmondja, hogy a többcélú kistérségi társulás megbízott egy szakértıt az
oktatási társulás kidolgozására. Kiderült, hogy ennek nem mindenki örül, ezért felmerült az
igény egy szándéknyilatkozat kiadására, mely szerint a szakértı továbbfolytathatja a
tevékenységét. A tervezet szerint Erıdhorváti, Háromhuta, Tolcsva, Olaszliszka, Vajdácska,
Györgytarló és esetleg Vámosújfalu alkotná az együttmőködési társulást.
Szakács László: A maga részérıl támogatja az elképzelést, melyrıl korábban is állást foglaltak,
tehát ha ilyen létrejön, azt támogatják. Fontos, hogy anyagilag is kedvezıbb legyen a
fenntartás. Figyelemre kell lenni arra is, hogy a kistelepülések tanulóinak bejárása ne
lehetetlenüljön el.

A képviselıtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2008. (II. 28.) számú képviselıtestületi határozat: Közoktatási Intézmény
fenntartó társulási szándéknyilatkozat Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás felé.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete kinyilvánítja azon szándékát,
mellyel támogatja a közoktatási feladatok, így az alapfokú nevelés és oktatás többcélú
kistérségi társulás keretén belül történı ellátását.

5.) Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula: elmondja, hogy forgalomirányítási igény merült fel a Petıfi utca
vonatkozásában.
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Szakács László: Javasolja az elképzelést kidolgozni.
Fekete Gyula: Tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a Hegyközség átalakult, Szegi,
Szegilong, Erdıbénye beolvadt a hegyközségbe, a tisztségviselık nem változtak, kivéve a
felügyelıbizottság elnökének személyét.
A jelenlévık mást elmondani nem kívántak, ezért a polgármester a képviselıtestület ülését 9
óra 24 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyzı

Fekete Gyula
polgármester
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