Jegyzıkönyv

Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. június
25-én 16.00 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl.

Jelen vannak:

a jelenléti ív szerint, Fekete Gyula polgármester és Frikker Györgyné
képviselı, valamint Kovalik Miklós képviselı késıbb érkezik.

dr. Rózsahegyi Ferenc bejelenti, hogy Fekete Gyula polgármester, akadályoztatása miatt késıbb
érkezik, ezért az SZMSZ alapján Mikó Zoltán alpolgármestert az ülés vezetésére felkéri.:
Mikó Zoltán: köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet.
A képviselıtestület ülése határozatképes.
Mikó Zoltán: Kéri a napirendek elfogadását.
A képviselıtestület 7 igen szavazattal a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalását az
alábbiak szerint hagyta jóvá:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.)

Elıterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjérıl szóló
rendelet megalkotására.
Elıterjesztı: polgármester

2.)

Elıterjesztés a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának
jóváhagyásáról.
Elıterjesztı: polgármester

3.)

Döntés a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesületbe történı belépésrıl.
Elıterjesztı: polgármester

4.)

Beszámoló a 2007. évi gyermekvédelmi tevékenységrıl.
Elıterjesztı: Ulimájerné Kállai Tímea családsegítı

5.)

Tájékoztató a közoktatási feladatellátás helyzetérıl.
Elıterjesztı: polgármester

6.)

Tájékoztató az „Alvég” településrész aktuális problémáiról.
Elıterjesztı: Kamarási Zoltánné képviselı

7.)

Egyebek.

16.10 perckor Kovalik Miklós képviselı megérkezik.

1.) Napirendi pont: Elıterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás
rendjérıl szóló rendelet megalkotására.
dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy a napirendi pont megfogalmazása talán megtévesztıen
hat, nem indítványozza rendelet alkotását a napirend keretén belül, ellenben azt igen, hogy a
képviselıtestület tárgyalja meg részletesen az elıterjesztést, szabja meg a majdani rendelet
alkotás szabályozásának az irányát. Az elıterjesztéshez főzıdıen elmondja, hogy igyekezett
a leglényegesebb szabályokat tartalmazó rendelet tervezetet készíteni, de az anyag
elkészítésekor folyamatosan merültek fel újabb kérdések. Álláspontja szerint a rendeletben
szükséges volna meghatározni az önkormányzati vagyontárgyak körét forgalomképesség
szerinti bontásban, a vagyonnal való rendelkezés módját, a vagyon nyilvántartását, illetve az
önkormányzati vagyonhasznosításnak rendjét. E fıbb témákhoz csoportosította a
szabályokat.
A körjegyzı részletezi az elıterjesztést.
Szakács László: elmondja, hogy már tavaly szükséges lett volna a rendelet megtárgyalására, az
elıterjesztésben foglaltakkal egyetért, a vagyonkezelés csak a testület feladata lehet, csak a
testület gyakorolhatja a jogkört. Egyetért abban, hogy némely jogkört pl. az intézmények
bérbeadását át lehet ruházni, de kerülni kell a súrlódásra okot adó helyzeteket.
Kovács László János: Javasolja, hogy a képviselık tájékozódjanak, lehetıség esetén
állapodjanak meg vagyonkezelı, beruházó céggel, amely a községben fejleszteni tud majd.
Batta Ferenc: az iparhoz főzıdı beruházásokkal kapcsolatban érintett, úgy véli, egy ipari park
beruházás megfelelı lenne. A helyi iparőzési adó bevételt erre a fejlesztésre kellene szánni, a
baj az, hogy csak az intézmények mőködése emészti fel a költségeket.
Szakács László: Egyetért, de elıször a vagyongazdálkodást kell megoldani, melyhez
tájékozódni kell.
Mikó Zoltán: Javasolja térképen megjeleníteni az önkormányzati ingatlanokat, annak
érdekében, hogy a képviselık az önkormányzat ingatlanvagyonát könnyebben
áttekinthessék.
A képviselıtestület a napirend részletes tárgyalását követıen 8 igen szavazattal a napirend további
tárgyalását elnapolta.
16 óra 45 perckor Fekete Gyula polgármester megérkezik.
Fekete Gyula: javasolja, mivel a családsegítı a napirendi pontja tárgyalásához megérkezett, a
gyermekvédelmi tevékenységrıl szóló beszámolót vegyék elıre.
A képviselıtestület 9 igen szavazattal a beszámoló a 2007. évi tevékenységrıl elnevezéső
napirendi pontot második napirendi pontként tárgyalja.

2.) Napirendi pont: Beszámoló a 2007. évi gyermekvédelmi tevékenységrıl.
Ulimájerné Kállai Tímea: Az írásos elıterjesztésbıl kiemeli a következıket. Új nyilvántartási
rendszert vezettek be, melyhez számítástechnikai berendezésekre pályáznak. Jelentıs
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költséget emészt fel a kijárás és az egyéb gépjármő használattal kapcsolatos költségek. Jó a
kapcsolata a jelzırendszer tagjaival, támaszkodni tud a gyermekvédelmi feladatokat ellátó
kolléganıre, segítséget kap a körjegyzıtıl és a polgármestertıl is. Tavaly megfenyegették,
munkavégzés közben, az ezzel kapcsolatos eljárás még máig is tart. Zökkenımentes a
kapcsolat a körzeti megbízottakkal, közös családlátogatásokat végeznek, az iskolai és óvodai
gyermekvédelmi felelısökkel. Megtartották a gyermekvédelmi tanácskozást. Az évek óta
megszokott családok továbbra is problémásak, miközben nı a védelembe vettek száma is.
16 óra 58 perckor Frikker Györgyné képviselı megérkezik.
Ulimájerné Kállai Tímea: Fontos lenne több bőnmegelızési programot szervezni. Fel kell
térképezni a problémákat, pl. kamatos pénz nyújtása. Gondot jelent, hogy a térségben nincs
alkalmas átmeneti otthon a rászorultaknak.
Fekete Gyula: Köszöni a családsegítı, s valamennyi munkatársának a munkáját, további
sikereket kíván, felajánlja, hogy szükség esetén az alapítvány feladatellátásához támogatást
biztosítanak.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
33/2008. (VI. 25.) számú képviselıtestületi határozat: a 2007. évi gyermekvédelmi
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Zempléni Családokért
alapítvány családsegítıje Ulimájerné Kállai Tímea által elıterjesztett beszámolót az
ahhoz kapcsolódó szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadta.

3.) Napirendi pont: Elıterjesztés
megállapodásának jóváhagyásáról.

a

Sárospataki

Többcélú

Kistérségi

Társulás

dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás
együttmőködési megállapodását a tanács módosította. Módosult a társulási tanács tagjának a
helyettesítésére vonatkozó IV.A 5. pontja, a IV. D 1. pontja kiegészült a közoktatási társulási
bizottsággal a V. pont a társulási tanács döntései határozatra illetve ajánlásra módosultak, a
VII 2. pontjában az azonnali beszedési megbízás szövegezése került, illetve a megállapodás
mellékletét képezi a felhatalmazó levél az azonnali beszedési megbízás teljesítésére. A
társulási megállapodás módosítását minısített többséggel valamennyi önkormányzat
képviselıtestületének el kell fogadnia annak érdekében, hogy az hatályos legyen.
Kamarási Zoltánné: érdeklıdik a jelzırendszeres házi segítségnyújtás kistérségen belüli
jelenlegi állapotáról.
Fekete Gyula: elmondja, hogy korábban szó volt róla, jelenleg a pályázatot benyújtották,
Erdıhorváti a gesztora a projektnek, amennyiben a pályázat nyer, a rendszert ki kell építeni,
mőködését fenn kell tartani.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
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34/2008. (VI. 25.) számú képviselıtestületi határozat: A Sárospataki Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása jóváhagyásáról.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Sárospataki Többcélú
Kistérségi Társulás által 2008. május 7-én elfogadott Társulási Megállapodását az
elıterjesztésnek megfelelıen, azzal egyezı tartalommal jóváhagyja.
2.) Felhívja a polgármestert e határozat munkaszervezet vezetıje részére történı
megküldésére.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2008. július 15.

4.) Napirendi pont: Döntés a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesületbe történı
belépésrıl.
Fekete Gyula: elmondja, hogy a Sárospatak Kistérség részvételével LEADER csoport alakult
korábban, melyben a tokaji és a bodrogközi kistérség is részt vesz. A csoport 40 %-ban
önkormányzatokat, 60 %-ban a civil szférát tömörít. Sikeres együttmőködés esetén a csoport
tagjai döntenek a csoport részére juttatott pályázati források elosztásában. A feladatok
koordinálására egyesületet hoztak létre, mely az elıbb említett mintegy 4 milliárd forint
támogatás elosztásáról rendelkezik. A képviselıtestület feladata hogy döntsön a zempléni
tájak vidékfejlesztési egyesületbe történı belépésrıl.
A képviselıtestület vita nélkül, 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
35/2008. (VI. 25.) számú képviselıtestületi határozat: A Zempléni tájak
vidékfejlesztési egyesületbe történı belépésrıl.
Olaszliszka község önkormányzat képviselıtestülete a zempléni tájak vidékfejlesztési
egyesületre vonatkozó elıterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, s
ezzel egyidejőleg a zempléni tájak vidékfejlesztési egyesületbe történı belépésrıl
döntött.
Felhívja a polgármestert, hogy az egyesületbe történı belépéshez szükséges
jognyilatkozatokat tegye meg.

5.) Napirendi pont: Tájékoztató a közoktatási feladatellátás helyzetérıl.
Fekete Gyula: emlékezteti a képviselıtestületet, hogy korábban szándéknyilatkozatot fogadtak
el, melyben az oktatási intézményeket koncentrálják. A tervezet szerint Györgytarló,
Vajdácska, Tolcsva, Erdıhorváti, Háromhuta Vámosújfalu, Olaszliszka vett volna részt egy
közoktatási együttmőködésben, az iskola székhelye Tolcsva, míg az óvoda székhelye
Olaszliszka lett volna. Elırelépésként értékelték ezt a tervezetet, ezért törekedtek a
megvalósulására. Sokat foglalkoztak az anyaggal a jegyzık is, a pénzügyi fıelıadó az
egyeztetési idıszakban tájékoztatta, hogy a tervezet megvalósulása esetén jelentıs problémát
jelenthet az ÖNHIKI támogatásból történı kiesés. A feladat átadással az önkormányzat
elvesztette volna az ÖNHIKI támogatást. Meg kellett állapítani, hogy kevesebb elınyt jelent,
mint amekkora hátrányt szenved el az önkormányzat, ha az intézményét jelenlegi
társulásban látja el. Kikerült volna az intézmény fenntartás a vezetı kiválasztása a település
kezébıl. Nem jött létre a társulás Sárospatakon sem Hercegkúttal. Arra a megállapításra
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jutottak, hogy addig nem szabad az óvodát és az iskolát bevinni a Sárospataki Többcélú
Kistérségi Társulásba, míg nem kényszerítik ki a körülmények.
dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy az elmúlt idıszakban hosszasan és mélyen vizsgálták a
problémát, de az önkormányzat rövid távú pénzügyi gazdálkodási biztonsága érdekében
nem szabad megtenni a intézmények többcélú kistérségi társulás fenntartásába történı
átadását.
Frikker Györgyné: Egyetért a polgármester és a körjegyzı által elmondottakkal, ez volt a
legjobb döntés. Elmondja, hogy a tárgyalások elırehaladtával mindig újabb problémák
kerültek felszínre, nem kiforrott a kormányzati elképzelés sem, hosszú távon változások
várhatók. A jelenlegi intézményi struktúrában egy év munkája van benne, tisztában vannak
a tapasztalatok alapján a problémákkal. Legfontosabb érv a szakmai mellett, a
továbbmőködés. Ha nem így döntenek, gazdasági mőködésbeli problémák keletkeztek
volna.
Szakács László: Egyetért, bízik abban, hogy a jövıben kedvezıbb változások következnek be.
Kockázatot jelent viszont az, ha késın csatlakoznak egy jól mőködı társuláshoz. Egy ilyen
csatlakozás esetén az önkormányzat hátrányba kerülhet.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
36/2008 (VI. 25.) számú képviselıtestületi határozat: A közoktatási feladatellátás
helyzetérıl.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a közoktatási feladatellátással
kapcsolatos elıterjesztést megtárgyalta, az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért, ezért
az olaszliszkai óvoda és iskolafenntartó társulás útján látja el továbbra is az alapfokú
neveléssel és oktatással kapcsolatos feladatait.

6.) Napirendi pont: Tájékoztató az „Alvég” településrész aktuális problémáiról.
Kamarási Zoltánné: A napirend elıterjesztıjeként köszöni az alvég településrészrıl többen
eljöttek, ezek szerint nincs egyedül, a gondolatait, rendszerezte, leírta, ezért azt felolvassa.
A képviselıasszony az elıterjesztést a képviselıtestület elıtt felolvassa.
Fekete Gyula: Egyetért az elmondottakkal, ismeri a problémát. Történt már intézkedés a
helyzet megoldására, megállapodtak a kóbor ebek begyőjtésére vonatkozóan a
Sátoraljaújhelyi Közterület és Piac felügyelettel. A képviselıtestület ingatlant vásárolt,
melyen közterületet hoz létre, az építéshatóságnál az elhagyott életveszélyes ingatlanokra
vonatkozóan eljárást kezdeményeztek az ingatlanok lebontása céljából.
Fercsák László: Köszöni a szenvedélyektıl mentes tájékoztatót. Korábban már kérte, hogy a
traktér épület mögött alakítsanak ki játszóteret, álláspontja szerint nem kell képviselıtestületi
ülés ahhoz hogy kommunikáljanak. Segítséget kapnak a problémák megoldásában. A
cigányság is kiközösíti azokat az embereket, akik nem képesek együtt élni. Nem tudja mit
lehet tenni a kisebbségi önkormányzatnak, a helyzet megoldására nincs eszköze.
Szakács László: Nem tudta mirıl lesz szó. İ már jelezte a képviselıasszonynak, hogy ne vesse
fel a kutyák és a szemetelés kérdését. Alkalmasabb a köztisztasági és állattartási rendelet
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megalkotása. A játszótérrıl döntöttek, a gyerekeket a kialakított területre kell szoktatni. A
testület igen is törıdik az alvég településrésszel. Elkészítették a buszfordulót, noha azt
alkalmasabban kellett volna kialakítani. Úgy véli, a saroképület elbontásával kialakított
közterület parkosításába be kell vonni a CKÖ-t is. Ha ık is csinálják, a romák is odafigyelnek
erre.
Kovács László János: Országos jelenség, hogy nincs tisztelete a magántulajdonnak. Örül, hogy
a jelzırendszeres házi segítségnyújtás elindul, melynek bőnmegelızési célja is lehet.
Korábban foglalkozott a településen élı gyerekekkel, foci edzéseket, foglalkozásokat tartott
nekik. Szükséges a kormányzati akarat is, ezt helyi szinten nem lehet megoldani.
Fercsák László: Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy július 02-án 150-200 motoros érkezik a
településre, meglepetés bulit ígérnek. Nem tudják mi lesz, hogy ezek az emberek mit fognak
csinálni, ha történik egy incidens, esetleg házakat gyújtanak fel. Kovács képviselı úr
állandóan általánosít, İ nem kér bocsánatot, mert nincs miért.
Szakács László: Több esetben történt már verés, erıszakos cselekmény, nemcsak egy esetben.
Kezdeményezni fogja a képviselıtestületnél, hogy menjenek le az alvégre. Mindent
elkövetnek, hogy megoldódjon a probléma.
Kovalik Miklós: Nem ért egyet az elnök indulatos Kovács képviselı elleni kirohanásával. Az
emberekkel van gond, azzal ahogy élnek. Nem kellene mások tulajdonát sérteni, le kellene a
gazt vágni a kertek végén, és ekkor lenne hol a gyerekeknek játszani.
Frikker Györgyné: Gyermekként az alvégen élt. Akkor az emberek nem loptak, hanem kértek.
Az emberekkel van a gond. A jelenlegi szabályok erısítik a különbségeket. Úgy gondolja,
egyformán mindenki magyar állampolgár, a törvény tiszteletben tartását kell megtanítani.
Ezen felül az igény kell kialakítani az emberekben a kulturált viselkedéshez. A játszótérrel
nem ért egyet. Kialakításának szabályai vannak, ennek hiányában az önkormányzat és a
CKÖ nem vállalhatja a felelısséget. Meg lehet szervezni a focipályán a felügyeletet.
Visszafelé haladnak az emberek, elfelejtették hogy 10-15 évvel ezelıtt virágosították a
házakat, most meg kell nézni hogy néznek ki.
Fekete Gyula: Összefoglalva elmondja, hogy a problémákat ismerték korábban is, igyekeznek
megoldani, de ezt együttmőködésben kívánja a CKÖ-vel a falu érdekében. Úgy véli fejlıdést
tapasztaltunk, fontos, hogy a nem kívánt eseményeket a hatóságoknak kell jelezni.

7.) Napirendi pont: Egyebek.
Fekete Gyula: Tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy két pályázatot nyújtottak be a TEKI
pályázatra, a ravatalozó elıtetı kialakítására és a kultúrház tetıhéjazat cseréjére. Rangsorolni
kellett a pályázatokat a kistérségen belül, ez alapján majdnem bizonyos, hogy a támogatást
megkapják. A CÉDE forrásra 50 %-os esély van.
dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy Solcz Tamás kereste meg a képviselıtestületet, mivel az
ülésen jelen van, kéri, hogy a kérelmét szóban röviden ismertesse.
Solcz Tamás: Elmondja, hogy cége számítástechnikával, internet szolgáltatással foglalkozik,
amely szolgáltatáshoz magaslati pontokra van szüksége, hiszen az internet szolgáltatás
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vezeték nélküli rendszeren keresztül történik. Az átjátszó antenna telepítéséhez kéri a
testület hozzájárulását.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
37/2008.(VI. 25.) számú Képviselıtestületi határozat: A PC-host Kft. kérelmérıl.
A képviselıtestület elviekben támogatja a PC-host Kft. vezeték nélküli internet
szolgáltatásra /WIFI/ irányuló kérelmét, a szükséges engedélyek birtokában, az
önkormányzat tulajdonában lévı arra alkalmas épületeire átjátszó antennák
telepítéséhez hozzájárul. Az önkormányzat hozzájárulása elvi jellegő, álláspontját a
részteleiben a további információk birtokában alakítja ki.

dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy a védını Jánosiné Kádár Erzsébet a képviselıtestület
elvi döntése alapján a védınıi feladatok vállalkozói formában történı ellátásához a
szükséges elıkészületeket megtette, BT-t alapított, engedélyeket szerzett be. A közelmúltban
elkészült az önkormányzat és a védını között megkötésre kerülı szerzıdés tervezete, a
képviselıtestület korábbi iránymutatása alapján. A szerzıdés aláírásához szükséges a
képviselıtestület jóváhagyása is.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
38/2008 (VI. 25.) számú képviselıtestületi határozat: Védınıi szolgálat
kiszervezésérıl.
Olaszliszka község önkormányzat képviselıtestülete az önkormányzat és Jánosiné
Kádár Erzsébet védını között kötendı szerzıdés tervezetet megismerte, az abban
foglaltakat jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat képviseletében történı aláírásra.

dr. Rózsahegyi Ferenc: Tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a Karaván mővészeti
alapítvány és a FACT alapítvány közös pályázat benyújtása céljából kereste meg az
önkormányzatot. A pályázat az esélyegyenlıségi törvényt egyszerősítené. Az
önkormányzatnak ehhez 500 e forint pénzösszeget kellene biztosítani.
A jegyzı felolvassa a Karaván és a FACT önkormányzathoz írt közös levelét.
Fekete Gyula: Elmondja, hogy nem látja világosnak a kezdeményezést, úgy véli
informálódjanak még, hiszen nem kevés pénzrıl lenne szó.
A képviselıtestület a megkereséssel kapcsolatban még nem dönt.
Fercsák László: Elmondja, hogy július 02-án a Goj motorosok egyesület jön Olaszliszkára.
Nincs türelme ehhez már az embereknek. A cigányság arról beszél, hogy elköltöznek és
kiveszik a gyerekeket az iskolából. Kéri, hogy adjanak ki egy közös nyilatkozatot a CKÖ-vel
arra vonatkozóan, hogy a jobbik a magyar gárda és más szélsıséges csoportokról
elhatárolódnak és ezen csoportok nem kívánatosak a településen.
Kovalik Miklós: Nem hallott a hírrıl, úgy érzi, felgerjesztik a cigány lakosságot a cigány
vezetık. Nyilvánvaló, a szélsıségekkel nem ért egyet, de nem kell a szájukba adni ennek a
kinyilatkoztatását.
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Kovács László János: Elmondja, hogy a jobbik az egyedüli párt, mely méltó ünnepre hívta fel a
közösséget, amikor a P-Mobil koncertet szervezte. Úgy gondolja, hogy akinek nincs
félnivalója, nem kell tartani, ezért nincs mitıl elhatárolódni.
Fercsák László: Felháborodás van a településen, az öregek nem engedik a gyerekeket az
olaszliszkai iskolába. A cigánypolitikusok kérésének tett eleget ezzel.
Kamarási Zoltánné: Kijelenti, ilyen alapon a nem kívánatos itt lakó családoktól is el kellene
határolódni.
Frikker Györgyné: İ is most hallott errıl. Történt egy esemény, amit közösen kell megoldani.
Bízni kell az igazságszolgáltatásban és abban, hogy a bőnösök elnyerik a büntetésüket.
Szabó Zoltán: polgárırként elmondja, a motorosok úriemberként viselkedtek. Ott lesznek, a
rendet fenn fogják tartani.
Mikó Zoltán: Úgy véli nem kell félni senkitıl, nem kell állni egyik vagy másik oldalra sem.
Fekete Gyula: Szeretné helyretenni a dolgokat. Tavaly a roma napot megszervezte a CKÖ,
senki nem ellenkezett ezzel. Azzal, hogy elköltöznek a romák nem lehet az önkormányzatot
zsarolni. Mővelt emberek idejönnek milliós motorokkal, nem azért hogy összetöressék,
balhét csináljanak. Ezt a média felkapja, szenzációt csinálnak belıle.

A polgármester a képviselıtestület ülését 20 óra 40 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyzı

Fekete Gyula
polgármester
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