Jegyzıkönyv

Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. február 10-én
16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott
nyílt ülésérıl.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint.

Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet
A képviselıtestület ülése határozatképes.
Fekete Gyula: Kéri a napirendi pontok meghívóban szereplı tartalommal egyezı elfogadását.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:

1.)

Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló rendelet
elfogadására
Elıterjesztı: polgármester

2.)

Elıterjesztés a 2009. évi közmővelıdési program elfogadására.
(Elıterjesztı: mővelıdésszervezı)

3.)

Beszámoló a 2008. évi közmővelıdési tevékenységrıl.
(Elıterjesztı: mővelıdésszervezı)

4.)

Elıterjesztés STKT megállapodásának módosítására.
(Elıterjesztı: polgármester)

5.)

Egyebek.

1.) Napirendi pont: Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló
rendelet elfogadására.
Fekete Gyula: Az együttes ülésen tárgyalták a körjegyzıség költségvetését. Az önkormányzat
költségvetéséhez egy-két gondolatot hozzátesz. Amikor az elıterjesztés készült azokat a
számokat tervezték, amelyeket a kormányzat biztosított. A következı szempont a teljesítés
volt. Bérfejlesztést nem terveztek, de a soros elırelépéseket igen. A dologi kiadások
tervezésénél a 2008. évi teljesítés volt az irányadó, mely elıirányzatot az infláció mértékével
növelték. Úgy gondolja a problémás számokat egyeztették, módosítás a közmővelıdés
szakfeladatot érintette. Fontos, hogy elfogadott költségvetéssel rendelkezzenek, melyet ha
szükséges módosítanak.

Pongráczné Szerencsi Judit: könyvvizsgálóként az elıterjesztést áttekintette elfogadásra
javasolja.
Kovalik Miklós: kéri a képviselıtársai támogatását a cigány kisebbségi önkormányzat
pénzeszközátadása összegének csökkentésére. Tartózkodni fog a szavazástól amennyiben
azt nem csökkentik.
Fekete Gyula polgármester a cigány kisebbségi önkormányzat elnökének a levelét felolvassa.
dr. Rózsahegyi Ferenc: tájékoztatja a képviselıtestületet, a kisebbségi önkormányzat kérésérıl,
mely szerint a kisebbségi önkormányzat a feladataik ellátásához 400 ezer forint támogatást
igényel a helyi önkormányzattól.
Kovács László János: javasolja, a Roma-nap rendezvényhez biztosítsanak anyagi támogatást
hangszerek beszerzéséhez, feltéve, ha megfelelıen képzett zenészek szólaltatják meg.
Pongráczné Szerencsi Judit: javasolja pályázati önerıként elkülöníteni a támogatást.
Kovalik Miklós: nem bízik abban, hogy a pályázatuk nyerni fog.

A képviselıtestület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
1/2009. (II. 21.) rendelete
a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII.
törvény és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet rendelkezéseire a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésrıl az alábbi
rendeletet alkotja.
1.§ A képviselıtestület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
- bevételi fıösszegét:
402.376 ezer forintban
- kiadási fıösszegét:
460.250 ezer forintban
- hiányát:
57.874 ezer forintban
állapítja meg.
2.§ Olaszliszka-Vámosújfalu Községek Körjegyzısége a 2. számú melléklet szerint, a
Kerekerdı Óvoda a 3. számú melléklet szerint, a Hegyalja Általános Iskola a 4. számú
melléklet szerint, az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény az 5. számú melléklet
szerint, mint költségvetési szervek külön-külön egy-egy önálló címet alkotnak.
3.§ (1) Az 1. §-ban megállapított bevételi és kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatok
szerinti mérlegszerő részletezését ezen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az intézmény nélküli szakfeladatok bevételi és kiadási elıirányzatait a 6. számú
melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási kiadások elıirányzatait célonként a 7. számú melléklet
tartalmazza.
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(4) Az önkormányzat beruházási kiadások elıirányzatait feladatonként e rendelet 8.
számú melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és kiadásai elıirányzatait, szakfeladatonként a 9. 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. 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. 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. számú melléklete tartalmazza.
(13) A normatív állami hozzájárulásokat a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.
4.§ A kimutatott hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselıtestület
elrendeli az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok
támogatása iránti igény benyújtását a 2008. évi CII. törvény 6. számú mellékletében
foglaltak szerint, ennek határidıben történı benyújtásáról a körjegyzı gondoskodik.
(2) A képviselıtestület szükség esetén a hiány fedezetére pénzintézeti hitel
felvételérıl dönt.
(3) Az önkormányzat nevében hitel felvételérıl és kezesség vállalásáról a
képviselıtestület dönt.
5.§ Az elıírt költségvetési létszámkeretet és kiadási elıirányzatokat a költségvetési
szervek nem léphetik túl.
6.§ (1) A képviselıtestület önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által
fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves
eredeti elıirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá
szorítani.
7.§ (1) A rendelet mellékletei szerint meghatározott költségvetési elıirányzatok
évközi megváltoztatásának jogát a képviselıtestület saját hatáskörében tartja.
8.§ Az önkormányzat teljes költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyzı a felelıs.
9.§ (1) A költségvetési elıirányzatok felett rendelkezésre jogosultak csak az
elıirányzatok belsı rovati között végezhetnek átcsoportosítást.
(2) Az elıirányzatok felett rendelkezésre jogosultak csak a bevételek beszedésérıl
kötelesek folyamatosan gondoskodni és a lehetséges takarékossági intézkedést
megtenni.
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10.§ (1) A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
pénzügyi egyensúlyának megırzése érdekében – napi operatív intézkedéssel – a
szakfeladatok kiadásait a likviditási helyzet függvényében ütemezze.
(2) Ennek keretében jogosult egyes kiadási elıirányzatokon belül a kifizetések
átmeneti felfüggesztésére is.
11.§ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályban, a pénzügyi bevételi és kiadási
elıirányzatok, 2009. január 1-tıl, visszamenılegesen érvényesek.

2.) Napirendi pont: Elıterjesztés a 2009. évi közmővelıdési program elfogadására.
Megyeri Sándor: elmondja, hogy az elıterjesztést elkészítette azt szóban kiegészíteni nem
kívánja.
Szakács László: elmondja, hogy valamennyi rendezvényen ott volt, ahonnan hiányolja a
pedagógusokat, a település értelmiségét.
Szabó Zoltán: nem látja a fiatalokra vonatkozó közmővelıdési programokat, hogyan lehet a
fiatalokat megszólítani, hogyan lehet erısebben törıdni velük?
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
9/2009. (II. 10.) számú képviselıtestületi határozat: a közmővelıdési program
elfogadásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselıtestülete Olaszliszka Község 2009. évi
közmővelıdési programját az írásos elıterjesztésben foglalt tartalommal egyezıen
elfogadja.

3.) Napirendi pont: Beszámoló a 2008. évi közmővelıdési tevékenységrıl.
Megyeri Sándor:
Kántor István: elkészített egy anyagot melyben kidolgozták a helyi televízió létrehozásának
módját. Eddig 4-5 beruházást valósítottak meg. ORTT engedélyt kell beszerezni. A rendszer
csak a PR-Telekom hálózatán tud mőködni, melyhez kültéri és beltéri modulátorok
szükségesek. Az eszközbeszerzéshez tekintettel annak értékére kedvezmény igényelhetı.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
10/2009. (II. 10.) számú képviselıtestületi határozat: a 2008. évi közmővelıdési
tevékenység szóló beszámoló elfogadásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselıtestülete Olaszliszka Község 2009. évi
közmővelıdési programját az írásos elıterjesztésben foglalt tartalommal egyezıen
elfogadja.

4.) Napirendi pont: Elıterjesztés STKT megállapodásának módosítására.
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Fekete Gyula: a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2008. decemberi
ülésén döntött a társulási megállapodás módosításáról. A módosítás során a közmővelıdési
tevékenység az alaptevékenység körébe került. A megállapodás hatályba lépéséhez az
szükséges, hogy az érintett képviselıtestületek minısített többséggel a módosítást
jóváhagyják. Kéri az elıterjesztés elfogadását.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
11/2009. (II. 10.) számú képviselıtestületi határozat: Az STKT megállapodásának
módosítására.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete megtárgyalta Sárospataki
Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának a közmővelıdési feladatellátás
vonatkozásában történı módosítását.
2.) A képviselıtestület egyetért azzal, hogy a Sárospataki Többcélú Kistérségi
Társulás az ellátandó alaptevékenységek körébe sorolja a közmővelıdési
feladatellátást, így a képviselıtestület ennek megfelelıen a korábban megkötött
társulási megállapodás módosítását jóváhagyja.
3.) Felhívja a polgármestert e határozat munkaszervezet vezetıje részére történı
megküldésére.
Felelıs: polgármester
Határidı: haladéktalanul

5.) Napirendi pont: Egyebek.
Fekete Gyula: elmondja, hogy a vízminıség javítására pályázatot nyújtanának be, melyhez az
önrészt a Zempléni Vízmő biztosítja. A beruházás során összekötésre kerül a Sárospatak
Bodrogolaszi Vámosújfalu vezeték, vastalanító berendezés kerül beszerelésre. A projekt
várható kezdése 2010. év.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
12/2009. (II. 10.) számú képviselıtestületi határozat: az ivóvízminıség javítását
szolgáló projekt együttmőködési megállapodásának módosítása.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete az elıterjesztést megtárgyalta,
s az alábbi döntést hozza:
A képviselıtestület „Az Észak-Magyarországi Régió településein élı lakosság
egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” címő projekt megvalósítására
irányuló Együttmőködési Megállapodás módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. A megállapodás 3. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
3. „Felek megállapodnak, hogy az 1. fordulós pályázat elıkészítése és benyújtása során, iIletve
az 1. fordulót követıen a projekt elıkészítésének idıszakában a 7. pontban meg- határozott
önkormányzati társulás létrehozásáig Szerencs Város Önkormányzata tölti be a gesztor
szerepét. Szerencs Város Önkormányzata a gesztorságot vállalja. A gesztor önkormányzat a
pályázat eljárásában az együttmőködı önkormányzatok képviseletére jogosult, továbbá
felhatalmazzák a támogatási szerzıdés aláírására.”
2. A megállapodás az alábbi 7-10. pontokkal egészül ki, a soron következı szakaszok
számozása ennek megfelelıen változik:
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„7. Az együttmőködési megállapodásból kilépni a naptári év utolsó napjával lehet. A kilépésrıl
szóló határozatot a kilépı képviselıtestület legalább 3 hónappal korábban köteles meghozni, és az
együttmőködı felekkel közölni.
8. Az együttmőködésben részes települések több mint fele testületi ülésen hozott határozatával a
naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a képviselı-testületet, amely a
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra, határidıben nem tesz eleget.
9. Az együttmőködési megállapodás módosítását bármely részes fél kezdeményez- heti. A
kezdeményezésrıl az együttmőködı felek 60 napon belül döntenek.
10. Ha a kilépés/kizárás a projekt megvalósulását veszélyezteti, illetve a részes feleknek kárt
okoz, a kilépı/kizárt tag ezért arányos kártérítési felelısséggel tartozik.”
A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntésbıl eredı
intézkedések megtételére.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

Fekete Gyula: Sátoraljaújhely Város polgármestere megkereste az önkormányzatot, hogy
támogassa a büntetı törvénykönyv módosítását, szigorítását.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
13/2009. (II. 10.) számú képviselıtestületi határozat: Sátoraljaújhely Város
megkeresésérıl.
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselıtestülete támogatja Sátoraljaújhely Város
azon megkeresésében foglaltakat, melyben a büntetı törvénykönyv szigorítását célzó
módosítást kezdeményezik.

A jelenlévık mást elmondani nem kívántak, ezért a polgármester a képviselıtestület ülését
18 óra 17 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyzı

Fekete Gyula
polgármester
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