Jegyzıkönyv

Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én
megtartott nyílt ülésérıl.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint.

Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet
A Képviselıtestület ülése határozatképes.
A Képviselıtestület 10 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.)

Elıterjesztés 2009. évi munkaterv elfogadására.
Elıterjesztı: polgármester

2.)

Tájékoztató Kerekerdı Óvoda tevékenységérıl.
Elıterjesztı: óvodavezetı

3.)

Tájékoztató a Hegyalja Általános Iskola tevékenységérıl.
Elıterjesztı: igazgató

4.)

Egyebek.

1.) Napirendi pont: Elıterjesztés 2009. évi munkaterv elfogadására.
Fekete Gyula: elmondja, hogy az elızı évek gyakorlatának megfelelıen számba véve az ez évi
feladatokat elkészítették a képviselıtestület 2009. évi munkatervét. Figyelemmel voltak a
határidıs feladatokra, illetve arra, hogy viszonylagos egyenletességgel terheljék a
képviselıket az ellátandó feladatok. Kéri a képviselıtestületet, vita után hagyja jóvá az
elıterjesztést.
Szakács László: Úgy véli, hogy az elıterjesztésben rendet kell vágni, a közmunkával
kapcsolatos elıterjesztést korábban kell tárgyalni, de pl. a közoktatással kapcsolatos
beszámolókat késıbb is napirendre lehetett volna tőzni. Úgy véli, szükség van intézkedési
tervre a mőködési hitel megszüntetésére. Vagyonértékesítést és a vagyon rendeletet kell
elıirányozni. Ezen belül a szolgálati lakásokat nem szabad eladni az érintettek feje felıl.
A Képviselıtestület részletesen megvitatta az elıterjesztést, mérlegelve az ahhoz főzıdı képviselıi
javaslatokat.
A Képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

1/2009. (I. 27.) képviselıtestületi határozat: Olaszliszka Község Önkormányzat a
képviselıtestület 2009. éves munkatervét a következı képviselıtestületi ülések
idıpontjai és napirendi pontjai szerint határozza meg.
Február hónap:
Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló rendelet
elfogadására.
(Elıterjesztı: polgármester)
Elıterjesztés a 2009. évi közmővelıdési program elfogadására.
(Elıterjesztı: mővelıdésszervezı)
Elıterjesztés STKT megállapodásának módosítására.
(Elıterjesztı: polgármester)
Beszámoló a háziorvosi tevékenységrıl.
(Elıterjesztı: háziorvos)
Beszámoló a fogszakorvosi tevékenységrıl
(Elıterjesztı: fogszakorvos)
Beszámoló a 2008. évi közmővelıdési tevékenységrıl
(Elıterjesztı: mővelıdésszervezı)
Beszámoló a körjegyzıség 2008. évi mőködésérıl.
(Elıterjesztı: körjegyzı)
Március hónap:
Elıterjesztés a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási
feladatellátásával kapcsolatban.
(Elıterjesztı: polgármester)
Civil szervezetek beszámolója.
(Elıterjesztı: Polgárırség, Olaszliszkáért Egyesület, Sport Egyesület, Olaszliszka
Ifjúságáért Alapítvány)
Elıterjesztés a közfoglalkoztatási terv elfogadására.
(Elıterjesztı: polgármester)
Április hónap:
Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásáról
szóló rendelet megalkotására.
(Elıterjesztı: polgármester)
Tájékoztató a belsı ellenırzés 2008. évi tevékenységérıl.
(Elıterjesztı: körjegyzı, belsı ellenırzési csoportvezetı)
Beszámoló a 2008. évi közmunka programról.
(Elıterjesztı: polgármester)
Május hónap:
Elıterjesztés az önkormányzati vagyonrendelet elfogadására.
(Elıterjesztı: körjegyzı)
Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységrıl.
(Elıterjesztı: Családsegítı)
Beszámoló a házi segítségnyújtás tevékenységrıl
(Elıterjesztı: szociális gondozó)
Június hónap:
Elıterjesztés a 2009/2010. nevelési év megkezdésével kapcsolatos
feladatokról.
(Elıterjesztı: vezetı óvónı)
Elıterjesztés a 2009/2010. tanév megkezdésével kapcsolatos feladatokról.
(Elıterjesztı: igazgató)
Július hónap:
SZÜNET
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Augusztus hónap:
Elıterjesztés a falusi turizmushoz kapcsolódó fejlesztésekrıl.
(Elıterjesztı: polgármester)
Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl.
(Elıterjesztı: intézményvezetı)
Szeptember hónap:
Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásának
féléves teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadásáról.
(Elıterjesztı: polgármester)
A 2008. évi költségvetés módosítása.
(Elıterjesztı: polgármester)
Elıterjesztés a 2010. évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadásáról.
(Elıterjesztı: körjegyzı)
Október hónap:
Tájékoztató az országgyőlési képviselıi tevékenységrıl.
(Elıterjesztı: országgyőlési képviselık)
Beszámoló a STKT mőködésérıl, tevékenységérıl.
(Elıterjesztı: polgármester)
November hónap:
Döntés a 2010. évi költségvetési koncepció elfogadásáról.
(Elıterjesztı: polgármester)
Adórendeletek felülvizsgálata.
(Elıterjesztı: körjegyzı)
Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásának
háromnegyedéves teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadásáról.
(Elıterjesztı: polgármester)
A helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása.
(Elıterjesztı: polgármester)
December hónap:
Elıterjesztés a kéményseprési munkák 2010. évi díjának megállapítására.
(Elıterjesztı: körjegyzı)
Elıterjesztés a szemétszállítás 2010. évi díjának megállapítására.
(Elıterjesztı: körjegyzı)
Elıterjesztés az ivóvíz - csatornadíj 2010. évi díjának megállapítására.
(Elıterjesztı: körjegyzı)
Közmeghallgatás

2.) Napirendi pont: Tájékoztató Kerekerdı Óvoda tevékenységérıl.
Smajda Istvánné: Egy többoldalas összefoglaló anyagot készített el a képviselıtestület részére,
kéri a beszámolója elfogadását, illetve kérdésekre készséggel választ ad.
Szakács László: Felteszi magában a kérdést, hogy belegondolt-e az óvoda vezetıje, hogy
meddig tart az önkormányzat gazdálkodásának a mértéke. Egyetért a szakmai
elképzelésekkel, de számos kiadás fedezetére nincs pénzügyi lehetıség. Óriási pénzeket
költenek szakmai dolgokra, olyanokra, amelyek már korábban is ismertek voltak. Zárásként
megjegyzi, hogy a Tisza István idézettel nem ért egyet. Úgy véli, hogy ha egy idézet kıbe
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vésve egy intézmény falára elhelyezésre kerül, ahhoz ki kellett volna kérni a
képviselıtestület véleményét.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
2/2009. (I. 27.) Képviselıtestületi Határozat: Tájékoztató a Kerekerdı Óvoda
tevékenységérıl. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete Kerekerı
Óvoda 2008/2009. nevelési évrıl szóló írásos beszámolóját az elıterjesztéssel
megegyezıen elfogadja.

3.) Napirendi pont: Tájékoztató a Hegyalja Általános Iskola tevékenységérıl.
Frikker Györgyné: Elmondja, hogy egy rövid terjedelemben kívánja összefoglalni
mondanivalóját. Az intézményt folyamatosan vizsgálják, jelenleg is egy ilyen folyamat zajlik.
A gyermek létszám változó és még változni fog a beiratkozásig. Megjegyzi, városról is jötte
az intézménybe gyermekek. A pedagógus ellátottságra vonatkozóan közli,
gyógypedagógussal rendelkeznek, ami nagy szerencse. A gyógypedagógus az iskolában
tanít is. Folyamatosan igyekszik átcsoportosítani a létszámot, annak érdekében, hogy
gazdaságosan mőködjenek. A tanuló csoportok szervezésével kapcsolatosan elmondja, hogy
a kapacitás kihasználtsági mutatók teljesítése érdekében várhatóan egy tanulócsoportról le
kell mondani, vagyis egy másik tanulócsoporttal össze kell vonni.
Batta Ferenc: Érdeklıdik az igazgatótól, hogy vannak-e tantárgyi versenyek, mivel nem
tapasztalja a részvételt. Kérdezi továbbá, szerveznek-e üzemlátogatást a szakmai utánpótlás
nevelés érdekében.
Frikker Györgyné: Közli, vannak szaktárgyi és sportversenyek is, melyekre elviszik a
tanulókat. Volt verseny a két tagintézmény között is. A 7-8. osztály tanulói részére
szerveznek pályaválasztási programokat.
A Képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
3/2009. (I. 27.) Képviselıtestületi Határozat: Tájékoztató a Hegyalja Általános Iskola
tevékenységérıl.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Hegyalja Általános Iskola
2008/2009. írásos beszámolóját az elıterjesztéssel megegyezıen elfogadja.

4.) Napirendi pont: Egyebek
Kamarási Zoltánné: Javasolja a közmunkások tevékenységét fokozottan ellenırizni, Kéri a
testület intézkedését a Szögi Lajos emlékmővének körbekerítésére, illetve javasolja térfigyelı
kamerára való pályázatra benyújtását.
Szakács László: Elmondja, hogy a Rákóczi úti szennyvíz szivattyút ellenıriztetni szükséges.
Batta Ferenc: Javasolja a Barackos tanyához közvilágítás létesítését.
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A jelenlévık mást elmondani nem kívántak, ezért a polgármester a képviselıtestület ülését
19 óra 10 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyzı

Fekete Gyula
polgármester
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