Jegyzıkönyv

Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 25-én 16
órától a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fekete Gyula polgármester és Frikker Györgyné képviselı késıbb érkezik.
dr. Rózsahegyi Ferenc körjegyzı a polgármester távolléte okán, az SZMSZ alapján
Mikó Zoltán alpolgármestert az ülés vezetésére.

felkéri

Mikó Zoltán: köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet.
A Képviselıtestület ülése határozatképes.
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.)

Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló rendelet
módosításáról.
Elıterjesztı: polgármester

2.)

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

3.)

Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepció elfogadására.
Elıterjesztı: polgármester

4.)

Elıterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzési tervének
elfogadásáról.
Elıterjesztı: polgármester

5.)

Elıterjesztés az Olaszliszkáért Közalapítvány létrehozásáról.
Elıterjesztı: körjegyzı

6.)

Döntés a 2009. évi mőködési célú hitel felvételérıl.
Elıterjesztı: körjegyzı

7.)

Döntés a Bursa Hungarica
támogatásáról.
Elıterjesztı: polgármester

8.)

Beszámoló a Sárospataki Rendırkapitányság mőködésérıl.
Elıterjesztı: dr. Téglás István kapitányságvezetı

9.)

Egyebek.

felsıoktatási

ösztöndíjpályázaton

résztvevık

1.) Napirendi pont: Beszámoló a Sárospataki Rendırkapitányság mőködésérıl.
Mikó Zoltán: felkéri a dr. Téglás István kapitányságvezetıt beszámolója megtartására.
dr. Téglás István: Lassan a tárgyévet zárják, ezért így november végén a tárgyévre
vonatkozóan lehetıség van mérleget vonni. Az írásos anyagból kiemeli, hogy a Szögi
gyilkosság miatt elrendelt fokozott rendıri jelenlétet megszüntették, mely nagy erıt vont el a
kapitányságban a 2006-2007. években. Az elmúlt éveket alacsony létszám és magas
nyugdíjazási mutatók jellemezték. Személyi változások közül kiemeli, hogy Nagy János
rendır alezredes nyugállományba vonult, illetve a közrend illetve a közlekedési osztály a
határırség átszervezésével, integrációjával újabb feladatot kapott a határırizet illetve a
migráció vonatkozásában , mely feladat ellátásához a határırség állományát a
rendırkapitánysághoz rendelték.
16 óra 15 perckor Frikker Györgyné képviselı megérkezik.
dr. Téglás István: összességében a határırség integrációjával összesen 17 fıvel növekedett a
kapitányság létszáma. A költségkeretük szőkös, ezért köszönetet mond az üzemanyag
támogatásért az önkormányzatnak. 375.000,-ft a havi benzinköltség elıirányzatuk, de
500.000,-ft fellett költenek üzemanyagra. A bőnügyi állomány nagyfokú leterheltséggel
küzd, a közlekedési osztály illetve a közrend osztály fokozott jelenlétet biztosít az utakon,
kiemelt cél az ittas vezetık kiszőrése. Példamutató a partnerség részérıl az önkormányzat,
hiszen az önkormányzat KMB irodával is támogatja a rendırséget. A helyi polgárırség felé
köszönetét fejezi ki, nagy segítséget nyújtanak a rendırség felé. Fokozott figyelmet
fordítanak a gyermekek irányába, hiszen itt kell a nevelést a gyermekkorban megkezdeni.
Felhívja a figyelmet, hogy a bírságok tételei emelkedtek, illetve a közigazgatási bírságot
vezették be, az objektív felelısség intézménye mellett.
A jövıben plusz egy fı KMB státuszt igényeltek, remélhetıleg az országos 100 státuszból
remélhetıleg 1 létszámot Olaszliszka-Vámosújfalu kap.
Kamarási Zoltánné: megerısíti a körzeti megbízottra szükség van, érdeklıdik, hogy a Kossuth
utcán uralkodó közállapotokat hogyan szünteti meg a rendırség, hogyan tudják
megakadályozni az úttesten történı focizást. Tapasztalja, hogyha ezen személyekre rászól,
még meg is fenyegetik. Kijelenti, hogy félelemben élnek, a Kossuth utca roma teleppé vált.
Sokszor szorul a kapitányság segítségére, de állandóan nem kérhetik, hogy jöjjenek a járırök
a településre.
dr. Téglás István: fokozott figyelmet és következetes intézkedést ígér, az intézkedéseik során
sokszor kezdeményezik a gyorsított eljárást, de csak azokat az intézkedéseket tudják
alkalmazni, amiket a jogszabályok tartalmaznak.
Kovalik Miklós: köszönetét fejezi ki a kapitányság vezetıjének és a kollégáinak, az elmúlt
alkalommal tett feljelentése kapcsán sikerült a tetteseket elfogni.
Szakács László: Örül az esetleg létszám növelésnek a KMB-ek vonatkozásában, óriási
problémának látja az uzsorakamatot, nehézkesnek látja a bírósági procedúrát.
dr. Téglás István: az uzsora bőncselekménnyé válik várhatóan.
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Kovács László János: megköszöni a tavalyi éven szervezett koncert rendezvényhez nyújtott
közterületi biztosítást. Saját bejelentése alapján tapasztalatból tudja, hogy gyorsan reagálnak
és érnek a helyszínre a rendırök.
dr. Téglás István: Úgy érzi hatékony a sárospataki rendırkapitányság és ezzel hatékony a
rendıri állomány.
A képviselıtestület 9 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
51/2008. (XI. 25.) számú képviselıtestületi határozat: Olaszliszka 2008. évi
közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása.
Olaszliszka község önkormányzat képviselıtestülete dr. Téglás István
kapitányságvezetı Olaszliszka község 2008. évi közbiztonsági helyzetérıl szóló
beszámolóját a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadta.

2.) Napirendi pont: Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló
rendelet módosításáról.
Mikó Zoltán: elmondja, hogy a pénzügyi csoport elkészítette a helyi önkormányzat 2008. évi
költségvetésérıl szóló rendelet módosítását, melyet az ülést megelızıen a képviselık
írásban kézhez kaptak. Kéri a pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Szakács László: a pénzügyi bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A képviselıtestület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
11/2008. (XI. 30.) rendelete
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:
546.589 ezer forintban
- bevételi fıösszegét:
514.333 ezer forintban
- hiányát:
32.256 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/B
számú melléklet szerint, az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény az 5/A számú
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melléklet szerint, mint költségvetési szervek külön-külön egy-egy önálló címet
alkotnak.
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/C számú melléklete tartalmazza.
(2) Az intézmény nélküli szakfeladatok bevételi és kiadási elıirányzatait a 6/C 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/C 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/C 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/C számú melléklete
tartalmazza.
4. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

3.) Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásának harmadik
negyedéves teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadására.
Mikó Zoltán: elkészült a 2008. évi költségvetés végrehajtásának 3. negyedévi teljesítésérıl
szóló beszámolója, melyet a képviselık elızetesen megkaptak. Kéri a pénzügyi bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Szakács László: a pénzügyi bizottság az elıterjesztést tárgyalta, az elıterjesztés IX. 30-áig
tartalmazza a teljesítéseket. Látható, hogy bérre, személyi juttatásokra fordítanak a legtöbbet.
Felmerült bizottsági ülésen az a technikai probléma, hogy nem látják tisztán számok mögött
az összefüggést, nehéz az olaszliszkai tagintézményre magállapításokat tenni. A
hitelállomány csökkent, a kamatkiadással egyetemben. Kezdeményezi a számlavezetı
pénzintézet megváltoztatását, megfelelı feltételek esetén. A gazdálkodás jónak látszik,
elfogadottnak javasolják.
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Pongráczné Szerencsi Judit: A beszámolót elfogadásra javasolja, a pénzügyi bizottság elnöke
részére elmondja, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítani kell a mőködés és
felhalmozás egyensúlyát, a bevételek és kiadások összhangját, ezért kell a felhalmozási
bevételek között tárgyi értékesítés tervezni, mivel a bevételek alapja a kiadásoknak.
A képviselıtestület 9 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

52/2008. (XI. 25.) számú képviselıtestületi határozat: a helyi önkormányzat 2008. évi
költségvetése végrehajtásának harmadik negyedéves teljesítésérıl szóló beszámoló
elfogadásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzat 2008. évi
költségvetése végrehajtásának harmadik negyedéves teljesítésérıl szóló beszámolót
megtárgyalta, az elıterjesztésben szereplı tartalommal egyezıen elfogadta.

4.) Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepció elfogadására.
Mikó Zoltán: az elkészült 2009. évi költségvetési koncepció, melynek véleményezésére felkéri
a pénzügyi bizottság elnökét.
Szakács László: elmondja, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta a 2009. évi költségvetési
koncepciót. Elmondható, hogy a koncepció irányt mutat a tervezéshez, hiszen tartalmazza a
makrogazdasági jellemzıket a jogi hátteret, a várható bevételi jogcímeket kiadásokat.
Elfogadásra javasolja.
Pongráczné Szerencsi Judit: hangsúlyt kell helyezni a szabályszerő mőködésre. A koncepció
alapján kell a tervezést végrehajtani, elfogadásra javasolja.
A képviselıtestület 9 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
53/2008. (XI. 25.) számú képviselıtestületi határozat: a helyi önkormányzat 2009. évi
költségvetési koncepciójáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzat 2009. évi
költségvetésére vonatkozó koncepciót megtárgyalta, a költségvetési koncepciót az
elıterjesztésnek megfelelı tartalommal elfogadta.

5.) Elıterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzési tervének
elfogadásáról.
dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy a államháztartási törvény értelmében a belsı
ellenırzési terv elfogadására a tárgyév november 15-éig van lehetıség. Sajnos a törvényi
szabályozás eltér a költségvetési koncepcióra vonatkozó határidıtıl, ezért e pár nap
tekintetében a képviselıtestület mulasztásos állapotában van. A gyakorlat azt mutatja, hogy
a beszámoló illetve a költségvetési koncepció elkészítése miatt a képviselıtestületi ülések a
tárgyhó végére maradnak. Emiatt a belsı ellenırzési ütemterv elfogadása késedelmesen
történik meg. A jövı évben javasolni fogja a belsı ellenırzési csoportnak, hogy szeptember
30-áig készüljön el a belsı ellenırzési terv, melyet így a képviselıtestület október hónapban
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elfogadhatnak, így nem kell november hónapban két testületi ülést tartani. Kiemeli, hogy a
tervezett által elıirányzott vizsgálatoktól el kell térni. Kéri a kiadott tervezet elfogadását.
Szakács László: Sokallja a 3. számú ellenırzés szerint a Hegyalja általános iskola és
Kerekerdı Óvoda munkajogi ellenırzésére fordított 6 napot. Úgy véli, túlzott idıráfordítás,
erre kevesebbet kellene szánni.
18 óra 20 perckor Fekete Gyula polgármester a képviselıtestület ülésére megérkezik.
A Képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
54/2008. (XI. 25.) számú képviselıtestületi határozat: Olaszliszka Község
Önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzési tervének elfogadásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a „Javaslat
a 2009. évi belsı ellenırzési terv megállapítására” szóló elıterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:
Jóváhagyja az önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzési terv-javaslatát a csatolt 1.
számú melléklet szerint.
Felelıs:
Polgármester
Közremőködı: Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Belsı Ellenırzési Csoport.
Határidı:
2009. december 31.
A Képviselı-testület a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló, 193/2003. (XI.
26.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2009. évi belsı ellenırzési tervnek az év folyamán szükséges módosításait jóváhagyja.
Felelıs:
Polgármester
Közremőködı: Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Belsı Ellenırzési Csoport
Határidı:
2009. december 31.

6.) Napirendi pont: Elıterjesztés az Olaszliszkáért Közalapítvány létrehozásáról.
dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy több pályázat kapcsán merült fel annak a
szükségessége, hogy legyen egy önkormányzat által felügyelt tevékenységő nonprofit
szervezet, amelyik az önkormányzat helyett különféle uniós pályázatokban venne részt. Az
uniós forrású pályázatoknál az önkormányzatok ÁFA támogatásra nem jogosultak, ezért a
beruházásra vonatkozó ÁFÁ-t meg kell fizetniük, ami 20 % saját forrást igényel. Ezzel
szemben nonprofit szervezetek az árfára vonatkozóan is támogatásba részesülhetnek, ami
100 /%-os finanszírozást jelent. Egy nonprofit szervezet ezen felül személyi jövedelemadó
támogatásra is jogosult, ami újabb bevételt jelent. A képviselıtestület feladata a napirend
keretében a nonprofit szervezet létrehozásához elvi támogatását adja.
Kovács László János: Fontosnak tartja, hogy milyen célból, milyen feladattal alapítja meg a
képviselıtestület a közalapítványt, illetve ugyanilyen lényeges a megfelelı személy
összetétel meghatározása.
Frikker Györgyné: Tapasztalatai szerint az SZJA 1 %-ára nem lehet alapozni, a cél nem ez a
bevétel megszerzése, hanem az uniós forrás elérése lenne. Úgy véli hasznos volna egy ilyen
közalapítvány létrehozása.
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Szakács László: Egyetért, ha a község javát szolgálja, támogatja.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
55/2008. (XI. 25.) számú képviselıtestületi határozat: döntés az Olaszliszkáért
Közalapítvány létrehozásáról.
Olaszliszka Község Képviselıtestülete közalapítvány létrehozását tőzi ki célul,
felhatalmazza a polgármestert, hogy a nonprofit szervezet létrehozásával szükséges
intézkedéseket megtegye.

7.) Döntés a 2009. évi mőködési célú hitel felvételérıl.
dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy az Észak-magyarországi regionális közigazgatási
hivatal Borsod-Abaúj Zemplén megyei kirendeltségének törvényességi ellenırzési osztálya
által tett és a képviselıtestület által is ismert észrevétel miatt szükséges volt az
önkormányzat likvid hitelének a költségvetési éven belüli lejárttá tétele. Emiatt a 2009. évre
vonatkozóan a tárgy évihez hasonló mértékben és fedezettel szükséges a jövı évi likvid hitel
felvételérıl dönteni annak érdekében, hogy a pénzeszköz a jövı év elejétıl rendelkezésre
álljon.
Szakács László: Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta, a hitel felvételével egyetért.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
56/2008. (XI. 25.) számú képviselıtestületi határozat: döntés folyószámla hitel
felvételérıl.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete az OTP Bank Nyrt.-tıl
20.000.000.- Ft rövid lejáratú (likvid) hitel felvételérıl döntött.
2.) A Képviselıtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének
idıtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a
felhalmozási és tıke jellegő kiadásokat megelızıen - a költségvetésbe betervezi és
jóváhagyja.
3.) A futamidı vonatkozásában a képviselıtestület úgy nyilatkozik, hogy a kért
hitelt 2009. év január hónap 5. napjától kívánja igénybe venni, és 2009. év
december hónap 30. napjáig visszafizeti.
4.) A kért hitel fedezetéül a Képviselıtestület az alábbi jogi biztosítékot ajánlja fel:
Az Önkormányzat 3/1994. (III. 30.) számú vagyonrendelete alapján a
törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanra jelzálogjog bejegyzés. A
felajánlott ingatlan per-, igény- és tehermentes, más jogügylethez lekötve nincs, és
nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlan a hatósági- és az alapvetı lakossági
szolgáltatások ellátásában nem vesz részt. A testület hozzájárul az ingatlannak az
OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedı jelzáloggal
történı megterheléséhez, elsı helyi zálogjogi ranghelyen.
Az ingatlan adatai a következık:
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Ingatlan
megnevezése

Ingatlan
címe:

Helyrajzi
száma

Tulajdoni
hányad

Forgalmi
érték

Használaton
kívüli iskola
épület

3933
Olaszliszka
Szent István
út 9.

Olaszliszka
675

1/1

15.000.000.-

Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredı
jiogokat az OTP Nyrt-re engedményezi.
5.) A helyi adó (iparőzési adó, gépjármőadó) és a nettó finanszírozás jogcímen
keletkezı bevételét az OTP Bank Rt részére, a hitel biztosítékaként felajánlja.
6.) A folyószámlahitelt az önkormányzat egy éven belüli veszi fel és fizeti vissza,
ezért az az Ötv. 88. § (4) bekezdése értelmében nem esik az önkormányzatra
megállapított hitelfelvételi korlátozás alá.
Az önkormányzat a hitelfelvétellel beálló polgári jogi kötelezettségeket magára nézve
kötelezınek ismeri el, felhatalmazza a polgármestert, hogy a mőködési célú
folyószámlahitel felvétele érdekében, az önkormányzat nevében és javára jogokat
szerezzen, kötelezettségeket vállaljon.
Felelıs: polgármester
Határidı: haladéktalanul

8.) Döntés a Bursa
támogatásáról.

Hungarica

felsıoktatási

ösztöndíjpályázaton

résztvevık

dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy a képviselıtestület ez év szeptemberében a BURSA
felsıoktatási ösztöndíjpályázathoz csatlakozott. A pályázatok kiírása megtörtént, a pályázat
beadására nyitvaálló határidı letelt. A javaslat szerint jövedelmi helyzetükre tekintet nélkül
a korábbi évektıl eltérıen 1.000,-Ft helyett 2.000,-Ft/év/hó támogatás jóváhagyása történne
meg.
A képviselıtestület vita nélkül 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
57/2008. (XI. 25.) számú képviselıtestületi határozat: A Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázaton részt vevık támogatásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete támogatja Kövér Ádám, Bogyó
Attila Tamás, Majoros Gergely, Kiss Ágnes, Perduk Emeshe, Holykó József,
Gabanyecz Adrienn, Szalánczi Enikı, Kamarási Zoltán, Zsigus Tímea, Dankó
Nikoletta, Ferencsik Anikó, Kulcsár Enikı, Szemán Nikoletta, Kvaszinger László,
Oreskó Viktória, Tóth Attila, Iván Mária Zsuzsanna, Budai Márta, Bogyó Ferenc,
Frikker Tamás, Frikker Ivett, Bunda Adrienn Judit, Ender Éva, Spala Anita, Varga
Magdolna, Szabó Bence, „A” típusú pályázók és
Majoros Regina, Ligler Anita, Dibás Bernadett, Vámosi Judit „B” típusú pályázók
kérelmét.
A támogatás mértéke: 2.000.-/hó/fı.
Felhívja a polgármestert, hogy az ösztöndíjak pályázati kiírásban szereplı szabályok
szerinti kifizetésrıl gondoskodjon.
Felelıs: polgármester
Határidı: folyamatos
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9.) Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula: Elmondja, hogy Szegilong Község Önkormányzata kereste meg a
képviselıtestületet, annak érdekében, hogy valamennyi a fogorvosi fenntartásában résztvevı
önkormányzat hozzájárulását kérje a fogorvosi körzethez történı csatlakozáshoz. A
megkeresésben indokolták, hogy több beteg egyébként is Olaszliszkára jár fogászatra, ezért a
csatlakozás indokolt lenne. Elmondja továbbá, hogy a fogorvossal egyeztetett, aki elmondta,
hogy további betegek körzethez történı csatlakozása kimagasló finanszírozási többletet nem
jelentene, viszont növekedne a kötelezıen ellátandók száma, ami többletmunkát keletkeztet.
A képviselıtestület 9 szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:
58/2008. (XI. 25.) számú képviselıtestületi határozat: Szegilong Község
Önkormányzata megkeresésérıl.
Olaszliszka Község Önkormányzata Szegilong Önkormányzat megkeresését
megtárgyalta, a képviselıtestület a fogorvosi körzet leterheltsége, az olaszliszkai
lakosok ellátásának elsıdlegessége okán Szegilong önkormányzatának megkeresését
egyelıre nem támogatja.

A jelenlévık elmondani többet nem kívántak, ezért a polgármester a képviselıtestület ülését
19 óra 25 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyzı

Fekete Gyula
polgármester
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