Jegyzıkönyv
Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. április
16-án 18 órakor a Körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl.

Jelen vannak:

a jelenléti ív szerint.

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

Fekete Gyula: Kéri a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét változtassa meg a
képviselıtestület, tekintettel arra, hogy vendégek érkeztek a kiadott napirendi pontokhoz.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a kiadott napirendi pontok tárgyalását az alábbiak
szerint hagyta jóvá:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.)

Tájékoztató a belsı ellenırzés 2007. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: belsı ellenırzési vezetı, körjegyzı

2.)

Elıterjesztés a közmővelıdési program elfogadására.
Elıterjesztı: mővelıdésszervezı

3.)

Elıterjesztés helyi önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet megalkotására.
Elıterjesztı: polgármester

4.)

Elıterjesztés a lakáshoz jutók helyi támogatására vonatkozó rendelet megalkotására.
Elıterjesztı: polgármester

5.)

Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési
önkormányzatok 2008. évi kiegészítı támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.
Elıterjesztı: körjegyzı

6.)

Beszámoló a közmunka programról.
Elıterjesztı: polgármester

7.)

Egyebek.

1.) Napirendi pont: Tájékoztató a belsı ellenırzés 2007. évi tevékenységérıl.
Fekete Gyula: köszönti a napirend tárgyalásához érkezett Batta Istók Sándor belsı ellenırzési
vezetıt, átadja a szót részére.

Batta Istók Sándor: tisztelettel köszönti a testületet. Elmondja, hogy elsı alkalommal van jelen.
Több helyre meghívják, más-más önkormányzathoz. Ahová elhívják, a meghívásnak eleget
tesz. 2004-tıl végzi két fı belsı ellenır a belsı ellenıri feladatokat, 16 önkormányzat
vonatkozásában. 2006-ra már valamennyi önkormányzatnál megfordult, így az összes
önkormányzat vonatkozásában átfogó képet kapott a belsı ellenırzési csoport. A 2008. évtıl
változás következett be, ı Sárospatakot, míg kolléganıje a kistérséget vizsgálja. Elfogadták a
tevékenységüket az érintett önkormányzatok, az a céljuk, hogy valamennyi pénzügyi
feladatot szakszerően lássák el a köztisztviselık.
dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy belsı ellenırzés alapos, korrekt munkát végez, sok
esetben vannak mind az ı, mind a kolléganık segítségére.
Szakács László: a költségvetés okán a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Örül a
belsı ellenırzés intézmények vonatkozásában tett megállapításainak. Örül annak is, hogy a
belsı ellenırzés elıírja, hogy a bevételek is kerüljenek megtervezésre, nemcsak a kiadások.
Egyetért, és jónak tartja, hogy megállapodást írjanak az intézmények vonatkozásában. A
belsı ellenırzés helyes megállapításokat tett az óvoda nyitvatartásával kapcsolatosan,
melyhez föl kell mérni az igényeket. Több ponton egyezik a véleményük, aminek örül.
Kovács László János: érdeklıdik, hogy a belsı ellenırzés szankcionálhat-e?
Batta Istók Sándor: a belsı ellenırzés felelısségre nem von, nem szankcionál, de felelısségre
vonást kezdeményez, szükség esetén a munkáltatónál. Örül a pénzügyi bizottság
véleményének, sajnos munkájuk igen idıigényes tevékenység, ami rontja a hatékonyságot.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
21/2008. (IV. 16.) számú Képviselıtestületi határozat: Tájékoztató a belsı ellenırzés
2007. évi tevékenységérıl.
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselıtestülete a belsı ellenırzés 2007. évi
tevékenységérıl szóló beszámolót az írásbeli elıterjesztéshez főzıdı szóbeli
kiegészítéssel együtt megtárgyalta, és az 1. számú melléklet szerinti éves ellenırzési
és éves összefoglaló ellenırzési jelentést Olaszliszka Község Önkormányzata és a
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában elfogadta.

2.) Napirendi pont: Elıterjesztés a közmővelıdési program elfogadására.
Megyeri Sándor: köszönti a képviselıtestületet. Címszavakban elkészítette a közmővelıdési
program tervezetét, kiegészítésként elmondja, hogy Ézsiás István felajánlásával rövidesen
megnyílik a porcelán kiállítás.
Szabó Zoltán: a díszpolgári cím úgy szerepel a közmővelıdési programban, mintha már el
lenne döntve. Errıl érdeklıdik.
Megyeri Sándor: elmondja, ez csak javaslat.
Kovács László János: hiányosságként elmondja, hogy nincs ifjúsági rendezvény a programban.
Megyeri Sándor: dolgoznak rajta, jelenleg egyeztetés alatt van.
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Szakács László: elmondja, hogy elsı év, amikor önállóan mőködik a mővelıdési ház, és elsı
alkalom, hogy ilyen programot kellett írni, illetve fogadnak el. Az önkormányzatok
nincsenek jó anyagi helyzetben, ezért úgy véli, a közmővelıdést takarékosan kell
üzemeltetni, ne legyen megterhelı az önkormányzat számára. Nem szeretnék a
közmővelıdést felelıs nélkül ellátni, mint más önkormányzatok, akik ezt megszüntették.
Kéri a képviselıtestület támogatását, a lehetıségekhez mérten.
Frikker Györgyné: javasolja az öregek napját novemberre áttenni, hogy egyenletesebb legyen a
gyermekek terhelése a mősor vonatkozásában.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
22/2008. (IV. 16.) számú képviselıtestületi határozat a közmővelıdési program
elfogadásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2008. évi
közmővelıdési programját az elıterjesztésben történt tartalomnak megfelelıen az
öregek napja november hónapban történı megrendezésével, mint módosítással
együtt elfogadta.

3.) Napirendi pont: Elıterjesztés helyi önkormányzat 2007. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására.
Fekete Gyula: elmondja, hogy végre olyan évet zártak, mely végén nem volt az
önkormányzatnak fennálló hitele, bár kifizetetlen számlák igen. Szükséges viszont a 20 millió
Ft-os hitelkeret igénybevétele. Az elıterjesztésnek megfelelıen kéri a rendelet elfogadását.
Szakács László: A pénzügyi bizottság részletesen vizsgálta a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.
Megállapítható, hogy az elıterjesztés jól áttekinthetı, pontos. Javult a költségvetés
egyensúlya, javultak a bevételek, csökkentek a kiadások. Javult a forráshiány, ennek ellenére
javasolja a költségvetés további javítását.
Pongráczné Szerencsi Judit: elmondja, hogy részletesen leírta a vizsgálati megállapításokat,
javasolja elfogadni az elıterjesztést, kérdések esetén válaszol.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal, vita nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
7/2008. (IV. 18.) rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetése végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007. évi
költségvetési zárszámadásáról a következı rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képviselıtestülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
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490 188 E Ft bevétellel
489 288 E Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati
szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el.
((3) A mőködési bevételek és kiadások, valamint a tıkejellegő bevételek és kiadások
mérlegét az 2. számú melléklet szerint fogadja el.
(4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerően bemutatott kiadásait,
bevételeit az 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
2. § A Képviselı-testület az Önkormányzat 2007. évi zárszámadását részletesen a
következık szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként és célonként 4.
és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatának teljesítését feladatonként a 6.
számú melléklet szerint.
(3) A többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célonkénti és
címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát
lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet
szerint.
(6) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatainak
teljesítését a 13/1, 13/1.a., .13/1.b., 13/1.c., 13/1.d. számú mellékletekben foglaltaknak
megfelelıen hagyja jóvá.
(7) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási elıirányzatainak
teljesítését a 13/3. számú mellékletekben foglaltaknak szerint.
(8) A képviselıtestület az önkormányzat 2007. évi egyszerősített mérlegét,
egyszerősített pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását,
valamint az egyszerősített eredmény-kimutatást a 14/a., 14/b., 14/c., számú
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16/a., 16/b.
számú mellékletben foglaltak szerint 988. 075 E Ft-ban állapítja meg.
(10) Az önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a.,
17/b.. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18-as mellékletben
szereplı adatok alapján hagyja jóvá.
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

4.) Napirendi pont: Elıterjesztés a lakáshoz jutók helyi támogatására vonatkozó rendelet
megalkotására.
Fekete Gyula: A rendelet hiteles szövege nem volt fellelhetı, ezért javasolt egy
szabályozásában idıszerőbb rendelet megalkotása.
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dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy az elıterjesztés célja, hogy egy jól átgondolt,
áttekinthetı, könnyen alkalmazható szabályokat tartalmazó rendeleteket alkossanak, a
továbbiakban cél, hogy a község népességmegtartó erejét a fiatalok letelepítésével erısítsék.
Szakács László: elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az álláspontjukat kialakították
az alábbiak szerint: a támogatásra jogosító kor 35 év legyen, a támogatás mértéke 100.000.Ft. Jelzálogjogot beépíteni nem javasolnak. Javasolják a régi szabályozás indokolt részeit
megtartani, illetıleg javasolják, hogy a Képviselıtestület tartsa saját hatáskörében.
Kovalik Miklós: javasolja az ellenırzést és az ellenırizhetıséget beépíteni a szabályozásba.
Fekete Gyula: elmondja, hogy ne döntsön a testület elhamarkodottan, az elıterjesztésen több
módosítás átvezetése szükséges, ezt át kell tekinteni. Most nem szeretne állást foglalni, át kell
gondolni, javasolja elnapolni.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal, a napirend tárgyalását elnapolta.

5.) Napirendi pont: Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı
települési önkormányzatok 2008. évi kiegészítı támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról.
dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy a költségvetés elfogadásakor rendeleti felhatalmazást
kapott a pályázat elıkészítésére. A pályázat benyújtásához szükséges a képviselıtestület
nyilatkozata az elıterjesztés alapján. Kérdezi Frikker Györgynét, hogy mint
intézményvezetı, a nyilatkozat tartalmával, a kapacitás kihasználtság vonatkozásában
egyetért-e?
Frikker Györgyné: álláspontja szerint, figyelemmel a jelenlegi helyzetre, az elıterjesztés
megfelelı.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
23/2008. (IV. 16.) képviselıtestületi határozat: az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévı települési önkormányzatok 2008. évi támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról.
I. Olaszliszka Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú
melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt
be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok
támogatására.
II. Olaszliszka Önkormányzat Képviselı-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi:
1.) Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1 000 fı feletti.
2.) Az önkormányzat a körjegyzıségen túl intézményeket tart fenn.
3.) Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1 500 fı feletti.
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4.) a.) Az önkormányzat a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben1.1. részt vesz a
többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és az általa fenntartott
nevelési, oktatási intézmények intézményenkénti, évfolyam-csoportonkénti
kapacitás-kihasználtsága az óvodában az 1-3. nevelési években együttesen legalább a
75 %-át, az általános iskolában az 1-4. évfolyamokon, és az 5-8. évfolyamokon
együttesen legalább a 75 %-át, a 4. és 8. évfolyamokon legalább az 50 %-át - a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok
cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának - eléri.
b.) A 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás
közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím
igénybevételéhez vállalt – költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítı
szabályok 2.1.-2.2. pontjában meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
a) megfelel.
5.) Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója és helyi iparőzési adó,
mint helyi adó bevezetésérıl döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a
gazdálkodás során realizál.
6.) Az önkormányzat a 2007. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a
alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

6.) Napirendi pont: Beszámoló a közmunka programról.
Fekete Gyula: Elmondja, hogy a közmunkát 3 féle foglalkoztatásban szervezi az
önkormányzat, egyrészt közcélú, közhasznú foglalkoztatással valamint értékteremtı
pályázaton keresztül. A tavasz folyamán a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társuláson
keresztül pályáztak közmunkára. Ennek keretén belül a belterületi árkokat, külterületi
árkokat, zártkerteket tisztítják, gyommentesítik. Mőszaki technikai feladatokat 2 ember lát el,
aki felkészítették mőszaki vizsgára a teherautót. Értékteremtı közmunka pályázaton 8 fı
vesz részt, feladatuk a hivatal alatt lévı pince rendbetétele és a hivatal felújítása, 90 %-os
támogatással. Az önkormányzat 4 fı normál közhasznút foglalkoztat 70 %-os támogatással,
míg a közcélú 11 millió forintos keretbıl fıleg hölgyeket alkalmaz az önkormányzat, akik az
intézmények mőködéséhez járulnak hozzá, pl. konyha. A feladatok elosztását, ellenırzését
Richvalszki Rudolf végzi. Két fı mezııri feladatot lát el. Általánosságban elmondja, hogy
sokan akarnak dolgozni, de szempont a megbízhatóság és nem utolsó sorban az
alkalmasság. Kéri az észrevételeket, véleményeket.
Kovács László János: Elmondja, hogy észrevételezték többen, hogy nincs elıttük lenyírva a fő.
Fekete Gyula: Ez nem faladatuk, csak ott oldják meg ahol a tulajdonos erre önerejébıl nem
képes.
A képviselıtestület 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:
24/2008. (IV. 16) számú képviselıtestületi határozat: Beszámoló a közmunka
programról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a közmunkaprogrammal
kapcsolatos beszámolót a szóbeli elıterjesztés alapján elfogadja.
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7.) Napirendi pont: Egyebek.
Fekete Gyula: Elmondja, hogy az FVM által kiírt pályázat alapján 20 személyes kisbusz
beszerzésére lehet pályázni. A gépjármő beszerzés egy IVECO gyártmányú teljes
felszereltségő kisbusz, 11.157 e forint értékben, melybıl 10 millió forint értékő a támogatás,
az ezen felüli részt, az önerıt a régi 15 személyes FORD értékesítése jelentené. Igénybe
vehetnék a gyerekek, az idısek és civil szervezetek.
Kéri a képviselıtestület támogatását a pályázat benyújtására.
A Képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
25/2008. (IV. 16.) számú képviselıtestületi határozat: Közösségi busz beszerzésérıl
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete pályázatot nyújt be az FVM
által közösségi busz beszerzésére kiírt elıirányzat terhére. A önkormányzat a
pályázaton egy IVECO gyártmányú 20 személyes buszt kíván beszerezni 11.157 e
forint értékben, melyhez 10 millió forint támogatás mellett 1.157 e forint önerıt
biztosít 2008. évi költségvetésre terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2008. május hó

Fekete Gyula: Elmondja, hogy a kultúrház tetıhéjazatának, riasztó-, elektromos-, és
villámvédelmi rendszerének felújítását tervezik a beruházás teljes értéke 16.131 e forint.
Emellett ugyanebben a pályázatban 4.681 e forint értékben a Szabadság, míg 12.598 e forint
értékben a Kovács utcák burkolat felújítása is megtörténne. A teljes beruházáshoz az
önkormányzatnak 3.566.676 forint saját erıt kell biztosítania.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
26/2008. (IV. 16.) számú képviselıtestületi határozat: A vidékfejlesztési programot
kiegészítı településfejlesztési pályázat benyújtásáról.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete pályázatot nyújt be az
ÉMOP 3.1.3. jelzıszámú „Vidékfejlesztési programot kiegészítı településfejlesztési
támogatás” elnevezéső operatív programra a Mővelıdési Ház a Kovács utca és a
Szabadság utca felújítása céljából.
2.) A képviselıtestület a pályázathoz 3.566 676.-F t önerıt biztosít a 2008. évi
költségvetése terhére.
3.) A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2008. május 5.

Fekete Gyula: Pályázat benyújtásával felújítható volna a Vasvári és a Dózsa Gy. utak is,
melyhez az önkormányzatnak 1.694.135 forint önerıt kellene biztosítania.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
27/2008. (IV. 16.) számú képviselıtestületi határozat: a Vasvári és a Dózsa
(Belsıkocsord) utcák útfelújításához benyújtandó pályázat önerejének a mértékérıl.
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Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete Észak-magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 2008. évi Céljellegő Decentralizált
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Olaszliszka Vasvári és a Dózsa (Belsıkocsord) utcák
felújítása
A fejlesztés megvalósulási helye: Olaszliszka Vasvári és a Dózsa utcák
(hrsz)
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés

2008. év

Saját forrás

1659414.-

Hitel

0

Támogatásból igényelt összeg

14.934721.-

Egyéb támogatás (nevesítve)

0

Egyéb forrás

0

Összesen

16.594.135.-

A Képviselıtestület a 2008. évi saját forrás összegét a helyi önkormányzat
2008. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II. 21.) rendeletében biztosítja. A
testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Fekete Gyula: Elmondja, hogy a ravatalozó felújítása is idıszerő, melyet szintén pályázati
forrásból kívánnak felújítani. Az elızetes kalkuláció alapján az épület felújításához 1.473.594
forint saját erıt kell biztosítani.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
28/2008. (IV. 16.) számú képviselıtestületi határozat: a ravatalozó épületének
felújításához benyújtandó pályázat önerejének a mértékérıl.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete az Észak-magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Leghátrányosabb Helyzető
Kistérségek felzárkóztatása 2008. évi támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: A ravatalozó épület felújítása
A fejlesztés megvalósulási helye: Olaszliszka, ravatalozó épülete (…. hrsz.)
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés

2008. év

Saját forrás

1.473.565.-

Hitel

0

Támogatásból igényelt összeg

13.262.076.-

Egyéb támogatás (nevesítve)

0
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Egyéb forrás

0

Összesen

14.735.641.-

A Képviselıtestület a 2008. évi saját forrás összegét a helyi önkormányzat
2008. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II. 21.) rendeletében biztosítja. A
testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

A jelenlévık mást elmondani nem kívántak, ezért a polgármester a képviselıtestület
ülését 19 óra 15 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyzı

Fekete Gyula
polgármester
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