Jegyzıkönyv

Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. április
29-én 8 órakor a Körjegyzıség székhelyén megtartott rendkívüli nyílt
ülésérıl.

Jelen vannak:

a jelenléti ív szerint.

Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet.
A képviselıtestület ülése határozatképes.
Fekete Gyula: elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívását két fontos pályázattal
kapcsolatos napirend indokolta, kéri ezek elfogadását, kiegészítve a korábbi ülésen már
elhangzott ingatlan megvásárlására vonatkozó napirenddel.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a kiadott napirendi pontok tárgyalását az alábbiak
szerint hagyta jóvá:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.)

Döntés a Kossuth u. 68. szám alatti ingatlan megvásárlásáról.
Elıterjesztı: polgármester

2.)

A körjegyzıség tárgyi feltételeinek javítására vonatkozó pályázat benyújtásáról.
Elıterjesztı: polgármester

3.)

A körjegyzıséget, és az önkormányzatot érintı létszámcsökkentési döntés
megerısítésérıl.
Elıterjesztı: polgármester

1.) Napirendi pont: Döntés a Kossuth u. 68. szám alatti ingatlan megvásárlásáról.
Fekete Gyula: elmondja, hogy a korábbi testületi ülések egyikén merült fel a Kossuth utca 68.
szám alatti ingatlan megvásárlása. A tulajdonos elhunyt az örökösök az ingatlan értékesíteni
kívánják. Az ingatlan megvásárlása után az épület elbontásra kerülne, majd egy közterületet,
közparkot alakítanának ki. Ezen megoldással a keresztezıdés is beláthatóbb lenne ami
csökkentené a balesetveszélyt.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
29/2008. (IV. 29.) számú képviselıtestületi határozat: Döntés a Kossuth u. 68. szám
alatti ingatlan megvásárlásáról
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete elfogadja a Jónás Dezsıné
és tulajdonostársai által az Olaszliszka Kossuth u. 68. szám alatti (hrsz: 556) ingatlan
eladására vonatkozó ajánlatot, így az ingatlan ellenértékeként az elızetesen és
kölcsönösen kialkudott 550 ezer forint vételárat megfizeti.

2.) Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdéssel
intézkedések megtételére és az adásvételi szerzıdés aláírására.
Felelıs: polgármester
Határidı: folyamatos

kapcsolatos

2.)
Napirendi pont: A körjegyzıség tárgyi feltételeinek javítására vonatkozó pályázat
benyújtásáról.
Fekete Gyula: elmondja, hogy a körjegyzıség tárgyi, elsı sorban informatikai és
telekommunikációs feltételeinek javítása érdekében, ahogy azt a körjegyzı, már korábban
jelezte, egy pályázatot nyújtana be a gesztor önkormányzat. A pályázattal valamennyi
számítógépet lecserélnék, új fénymásoló gépet vásárolnának, valamint új telefonközpontot
létesítenének mindkét épületben. A pályázathoz szükséges önrészt, ami 1,5 millió forint az
önkormányzat biztosítaná. Kéri a képviselıtestület támogatását.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
30/2008. (IV. 29.) számú képviselıtestületi határozat: a körjegyzıség tárgyi
feltételeinek javítására vonatkozó pályázat benyújtásáról.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete az Olaszliszka-Vámosújfalu
Községek Körjegyzısége tárgyi feltételeinek javítása érdekében az Önkormányzati és
Területfejlesztési Miniszter 18/2008. (III. 28.) ÖTM rendelete alapján pályázatot nyújt
be, 15 millió Ft vissza nem térítendı támogatásra vonatkozóan.
2.) A Képviselıtestület 2008. évi költségvetése terhére biztosítja a pályázaton történı
részvételhez szükséges 1,5 millió Ft mértékő önerıt.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelıs: polgármester, körjegyzı
Határidı: 2008. április 30.

3.) Napirendi pont: A körjegyzıséget, és az önkormányzatot érintı létszámcsökkentési
döntés megerısítésérıl.
Fekete Gyula: elmondja, hogy Vámosújfalu Község Önkormányzata a polgármesteri hivatal
költségvetési létszáma csökkentésérıl határozott. A döntés értelmében a körjegyzı
munkáltatói intézkedést hozott, melynek anyagi fedezetére pályázatot kíván a gesztor
önkormányzat, Olaszliszka benyújtani. Más önkormányzat döntésére pályázatot a
körjegyzıség alakulására tekintettel a gesztor csak akkor nyújthat be, ha a létszámcsökkentés
tényét megerısíti és a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megteszi.
Szükséges továbbá, hogy az önkormányzat tavaly évi még végre nem hajtott döntéséhez
pályázati forrás megigénylése érdekében a korábbi döntés megerısítésérıl nyilatkozzon.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
31/2008. (IV. 29.) számú képviselıtestületi határozat: a körjegyzıséget, és az
önkormányzatot érintı létszámcsökkentési döntés megerısítésérıl.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete, Vámosújfalu Község
korábbi 47/2007. számú határozatában foglaltakat az idıközben megalakult
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körjegyzıség intézményre, mint jogutódra vonatkozóan a körjegyzıség költségvetési
létszáma csökkentése tekintetében megerısíti.
2.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete megerısíti a 27/2007. (VII.
17.) számú határozatban foglaltakat, így a létszámcsökkentési döntését a 801214
számú nappali oktatás rendje 805113 napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
szakfeladatok vonatkozásában továbbiakban is fenntartja.
3.) A képviselıtestület a pályázat benyújtásához a következı nyilatkozatot teszi:
a.) a költségvetési létszámcsökkentését követıen önkormányzati feladatait
változatlan színvonalon látja el,
b.) a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – munkaviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására az
önkormányzat költségvetési szerveinél nincs lehetıség.
c.) költségvetési szerveinél üres álláshely nincsen.
d.) A létszámcsökkentéssel megüresedett álláshelyet ezen döntéstıl számított 5 éven
belül nem tölti be.
e.) A létszámcsökkentéssel érintett személyek után korábban támogatási igényt nem
nyújtott be.
4.) Felhívja a polgármestert a létszámcsökkentési döntésre vonatkozó pályázat
benyújtására.
Felelıs: polgármester, jegyzı
Határidı: haladéktalanul.

A jelenlévık mást elmondani nem kívántak, ezért a polgármester a képviselıtestület ülését 8
óra 30 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyzı

Fekete Gyula
polgármester
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