Jegyzıkönyv
Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008.
szeptember 9-én 16.00 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 elfogadását, annyiban eltérıen a kiadottól, hogy a
képviselıtestület zárt ülést ne tartson.

A képviselıtestület 10 igen szavazattal a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalását
az alábbiak szerint hagyta jóvá:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.)

Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II. 21.)
rendelet módosítására.
Elıterjesztı: polgármester

2.)

Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásának I. féléves
teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadására.
Elıterjesztı: polgármester

3.)

Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történı csatlakozásról.
Elıterjesztı: polgármester

4.)

Döntés a Turisztikai együttmőködéshez csatlakozásról.
Elıterjesztı: polgármester

5.)

Döntés a Kerekerdı Óvoda
benyújtásáról.
Elıterjesztı: polgármester

6.)

Döntés a 13/2008. (IV. 02.) számú képviselıtestületi határozat módosításáról.
Elıterjesztı: körjegyzı

7.)

Egyebek.

épületének

1

felújítására

vonatkozó

pályázat

1.) Napirendi pont: Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló
1/2008. (II. 21.) rendelet módosítására.
Fekete Gyula: Kéri a körjegyzıt az elıterjesztés rövid összefoglalására.
dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja elkészült az elıterjesztés szöveges és táblázatos része. A
rendeletmódosításban csak a kötelezıen módosítandó elıirányzatok módosítása történne
meg. A rendelet elfogadásakor döntöttek a helyi televízió létrehozásáról, bár az elıirányzatot
zárolta a testület július 1-éig. A kitőzött határidı eltelt, a televízió létrehozására az éven már
nem kerül sor, ezért javasolt az elıirányzat törlése. A törlést a 4.§ tartalmazza, amennyiben a
képviselıtestület ezzel egyetért.
Szakács László: elfogadásra javasolja, kitér a helyi televízió elıirányzatára, egyetért a törléssel,
mivel a mővelıdés jelentıs támogatást kapott. Véleménye szerint döntsenek a törlésrıl, de a
jövı évre tervezzék be.
Pongráczné Szerencsi Judit: könyvvizsgálóként elfogadásra javasolja, kérdés esetén válaszol.
Szabó Zoltán: mit jelent a felügyeleti szervtıl kapott támogatás sor?
Pongráczné Szerencsi Judit: a körjegyzıségtıl kapott támogatást fedi, csökkenteni kellett a
bevételi, hitel oldalt, mivel az ÖNHIKI támogatásból megtérült.

A képviselıtestület 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
9/2008. (IX. 15.) rendelete
az Olaszliszka Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl szóló
1/2008. (II. 21.) rendelete módosításáról
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 rendelet 1. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
A képviselıtestület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
- kiadási fıösszegét:
541.591 ezer forintban
- bevételi fıösszegét:
514.667 ezer forintban
- hiányát:
26.924 ezer forintban
állapítja meg.
2.§ A rendelet 2. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
Olaszliszka-Vámosújfalu Községek Körjegyzısége a 2/B számú melléklet szerint, a
Kerekerdı Óvoda a 3/A számú melléklet szerint, a Hegyalja Általános Iskola a 4/A
számú melléklet szerint, az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény az 5/A számú
melléklet szerint, mint költségvetési szervek külön-külön egy-egy önálló címet
alkotnak.
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3.§ A rendelet 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) Az 1. §-ban megállapított bevételi és kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatok
szerinti mérlegszerő részletezését ezen rendelet 1/B számú melléklete tartalmazza.
(2) Az intézmény nélküli szakfeladatok bevételi és kiadási elıirányzatait a 6/B számú
melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási kiadások elıirányzatait célonként a 7/A 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/B számú
melléklete tartalmazza.
(6) Az intézményekre lebontott engedélyezett létszámkeretet a 10. számú melléklet
tartalmazza.
(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/B 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/B 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/A számú melléklete tartalmazza.
(13) A normatív állami hozzájárulásokat a rendelet 17/B számú melléklete
tartalmazza.
4. § A 7.§ (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(2) A képviselıtestület a helyi televízió létrehozására rendelt elıirányzatát törli.
5.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

2.) Napirendi pont: Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetése
végrehajtásának I. féléves teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadására.
Fekete Gyula: elmondja, hogy javult a költségvetés helyzete, a kötelezı feladatok
teljesítésének eleget tudtak tenni. További hitelt nem kell felvenni. Arányosan érkeztek a
bevételek és ezzel arányban teljesítették a kiadásokat.
Szakács László: a pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Felhívja az
intézményvezetık figyelmét a selejtezésre, a használaton kívüli dolgok értékesítésére.
Csökkent a költségvetés hiánya, a gazdálkodás rendbetétele jó irányba halad. A pénzügyi
bizottság nem látja tisztán az intézmények gazdálkodását. Az elkövetkezı idıszakban
takarékos gazdálkodásra hívja fel a figyelmet. Kiemeli, hogy nem volt rossz megoldás a
közétkeztetési intézmény ezirányú átszervezése.
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Pongráczné Szerencsi Judit: elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Szabó Zoltán: érdeklıdik a közutak elıirányzatáról?
Fekete Gyula: a tavalyi évrıl áthúzódó kiadás. A beruházás már megvalósult, míg a kifizetésre
csak most került sor a mák átutalását követıen.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
39/2008. (IX. 9.) sz. képviselıtestületi határozat: a helyi önkormányzat 2008. évi
költségvetése végrehajtásának I. féléves teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2008. évi
költségvetése végrehajtásának I. féléves teljesítésérıl szóló beszámolóját megismerte,
és azt az elıterjesztéssel egyezı tartalommal elfogadja.

3.) Napirendi pont:
csatlakozásról.

Döntés

a

Bursa

Hungarica

ösztöndíjpályázathoz

történı

Fekete Gyula: évek óta együttmőködik az önkormányzat a Bursa Hungarica felsıoktatási
programban, amelyhez minden évben csatlakozni kell. A csatlakozás kimondásával vesz
részt az önkormányzat a programban, majd jogosult a pályázat kiírására, elbírálására.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
40/2008. (IX. 9.) sz. képviselıtestületi határozat: Csatlakozás a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázathoz.
Olaszliszka Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica felsıoktatási
ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához, vállalva ezzel a pályázati eljáráshoz
kapcsolódó anyagi és eljárási kötelezettségeket.
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

4.) Napirendi pont: Döntés a Turisztikai együttmőködéshez csatlakozásról.
Fekete Gyula: A többcélú kistérségi társulás legutóbbi ülésén hallhattak egy tájékoztatót a
turisztikai együttmőködésrıl. A turisztikai pályázatokhoz szükséges és javasolt a turisztikai
célokra szervezıdött egyesületbe történı belépés. Az egyesületi tagdíj 20.000.- Ft/év.
Szakács László: a pénzügyi bizottság tárgyalta. Elhangzott, hogy akár jogi akár
magánszemély beléphet az egyesületbe, ezáltal jobban érvényesülnek. A bizottság javasolja,
hogy az önkormányzat ebben vegyen részt.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
41/2008. (IX. 9.) sz. képviselıtestületi határozat: A turisztikai együttmőködéshez
csatlakozásról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete egyetért a turisztikai
együttmőködés céljaival, ezért kinyilvánítja szándékát egyesületbe történı belépésre.
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5.) Napirendi pont: Döntés a Kerekerdı Óvoda épületének felújítására vonatkozó
pályázat benyújtásáról.
Fekete Gyula: Az óvoda bıvítéséra vonatkozó pályázat nem nyert. Személyes véleménye
szerint a bıvítés nem kaphatott támogatást, mivel a létszám nem indokolja. Új pályázati
lehetıség tízezer fı alatti települések esetén, öt óvodai csoport fenntartásával épület
felújításra. Javasolja a benyújtást, melynek határideje szeptember 15, eredmény október 25-én
várható.
Szakács László: A pénzügyi bizottság támogatja a pályázat benyújtását.

A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
42/2008. (IX. 9.) számú képviselıtestületi határozat: az óvoda felújításához
benyújtandó pályázat önerejének a mértékérıl.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a bölcsıdék és közoktatási
intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzető kistérségekben
támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 206/2008. (VIII. 26.) Korm.
rendelet alapján pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Kerekerdı Óvoda épületének felújítása
A fejlesztés megvalósulási helye: Olaszliszka, Óvoda (665 hrsz.)
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés

2008. év

Saját forrás

2.465.649.-

Hitel

0

Támogatásból igényelt összeg

46.847.324.-

Egyéb támogatás (nevesítve)

0

Egyéb forrás

0

Összesen

49.312.973.-

A Képviselıtestület a 2008. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetési
rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.

6.) Napirendi pont: Döntés a 13/2008. (IV. 02.) számú képviselıtestületi határozat
módosításáról.
dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy a közigazgatási hivatal törvényességi referense Zabb
László törvényességi észrevételt tett, mivel a folyószámla hitel lejárata 2009. április 27. Az
önkormányzatokról szóló törvény szerint a mőködési célú likvid hitel éven belüli lejáratú
kell hogy legyen. Az éven belüliség a vonatkozó minisztériumi állásfoglalás szerint
költségvetési évet takar nem 365 napot. A fentiek értelmében szükséges a korábbi határozat
módosítása a hitel lejárati ideje vonatkozásában 2008. december 31-re.
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Megjegyzi a hitel lejárttá tétele az ÖNHIKI szempontjából is fontos, mivel nem lehet mérleg
fordulónappal fennálló hiteltartozása az önkormányzatnak.
Szakács László: tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta a
napirendi pontot, az elıterjesztést elfogadásra javasolja.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
43/2008. (IX. 9.) számú képviselıtestületi határozat: a 13/2008. (IV. 02.) számú
képviselıtestületi határozat módosításáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a 13/2008. (IV. 02.) számú
képviselıtestületi határozata 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja: A futamidı
vonatkozásában a képviselıtestület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2008. év április
hónap 28. napjától kívánja igénybe venni, és 2008. év december hónap 31. napjáig
visszafizeti.
Felhívja a polgármestert a hitelszerzıdés módosítása érdekében szükséges
intézkedések megtételére.
Felelıs: polgármester

7.) Napirendi pont: Egyebek.
Fekete Gyula: elmondja, pénzügyi bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ingatlanértékesítésre
vagyonrendelet hiányában nem került sor, ám a felhalmozási bevételek növelésére szükség
van.
Támogatással folytatna telepítést Rabóczki Gábor és élettársa, akik az 1465, 1466, 1467
helyrajzi számú gyep mővelési ágú ingatlanokat vásárolnák meg. Az ingatlanok összes
területe 2716 m². Javasolja a 25 Ft/m² értékesítési árat meghatározni, eladás esetén.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
44/2008. (IX. 9.) sz. képviselıtestületi határozat: Az olaszliszka 1465; 1466; 1467;
helyrajzi számú ingatlanok értékesítésérıl.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a kizárólagos tulajdonában
lévı
a.) Olaszliszka zártkert 1465 helyrajzi számú gyep (rét) elnevezéső 1406 m²
térmértékő ingatlanát 35.150.- Ft,
b.) Olaszliszka zártkert 1466 helyrajzi számú gyep (rét) elnevezéső 655 m² térmértékő
ingatlanát 16.375.- Ft,
c.) Olaszliszka zártkert 1467 helyrajzi számú gyep (rét) elnevezéső 655 m² térmértékő
ingatlanát 16.375.- Ft, eladási áron értékesíti Hideg Éva 3980 Sátoraljaújhely Károlyi
Mihály u. 4. IV/3 és Rabóczki Gábor 3950 Sárospatak Német László u. 15. szám alatti
lakosok részére.
2.) A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés
aláírására.
Felelıs: polgármester
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Fekete Gyula: elmondja, hogy dr. Ungvári Krisztián kereste meg a képviselıtestületet, hogy
vételi ajánlatot tegyen az önkormányzat tulajdonában lévı 3207 helyrajzi számú útra,
valamint a 3217/1 helyrajzi számú szılı mővelési ágú földterületre.
dr. Rózsahegyi Ferenc: jogi akadályt jelent be, mivel az út nem forgalomképes, ezért szükséges
a jogi és valóságos helyzet áttekintése, majd ha az akadályok elhárultak a képviselıtestület
dönthet.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a kérelem további tárgyalását elnapolta.

dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy a körjegyzıség költségvetése elfogadásakor elvárásként
fogalmazódott meg a további létszámcsökkentés. Az éven szeptember 15-ig lehet
létszámcsökkentési döntést hozni. Egyeztetett az érintett köztisztviselıvel, aki egy esetleges
létszámcsökkentés következtében közszolgálati jogviszonya megszőnését követıen, ha
elhelyezkedni nem tud elırehozott nyugdíjba mehet. A fentiek okán az önkormányzatot
indokolatlan kiadás nem terhelné, az állást nem lehetne ugyan betölteni öt évig, viszont a
köztisztviselı hosszú távon nem kerülne az „utcára”. A feladata átadásra kerülne a
köztisztviselık között.
Szakács László: úgy véli a körjegyzıség példát mutat az intézmények között azzal, hogy
hatékonyan kevesebb költséggel látják el a feladataikat.
Kovács László János: kérdezi lesz-e anyagilag kompenzálva a többlet munka?
dr. Rózsahegyi Ferenc: jelenleg ez nem képezi az elıterjesztés tartalmát, de úgy véli a
költségvetés elfogadásakor a képviselıtestület nem fog elzárkózni a többletmunka
kompenzálásának lehetıségétıl.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
45/2008. (IX. 09.) számú képviselıtestületi határozat: a körjegyzıséget érintı
létszámcsökkentési döntésrıl.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzat
költségvetésérıl szóló 1/2008 (II. 21.) rendeletének végrehajtása, valamint e
rendeletével jóváhagyott 26.924.- e Ft mértékő forráshiányának csökkentése, ez által
kiadási szintjének és likviditásának javítása érdekében az alábbi módon rendelkezik:
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete, mint gesztor önkormányzat
a 2008. költségvetési évre vonatkozóan a 751153 számú „Önkormányzatok és
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” elnevezéső szakfeladaton
költségvetési létszámát 1 fıvel csökkenti.
2.) 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.
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e.) A létszámcsökkentéssel érintett személyek után korábban támogatási igényt nem
nyújtott be.
3.) Felhívja a polgármestert a létszámcsökkentési döntésre vonatkozó pályázat
benyújtására.
Felelıs: polgármester, jegyzı
Határidı: haladéktalanul.

Fekete Gyula: Tájékozatja a testületet, hogy az intézményvezetık újabb öt évre megbízást
kaptak, így Frikker Györgyné a Hegyalja Iskolát, míg Smajda Istvánné a Kerekerdı Óvodát
vezeti majd tovább. Gratulál, sikereket kíván.

Batta Ferenc: korábbi felvetését ismétli, miszerint az ipari területet lássák el szennyvíz
csatorna közmővel, növelve ezzel a befektetési kedvet.

A jelenlévık közül elmondani mást senki nem kívánt, ezért a polgármester a
képviselıtestület ülését 18 óra 23 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyzı

Fekete Gyula
polgármester
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