Jegyzıkönyv

Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. április 14-én
17 óra 30 perckor a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.)
megtartott nyílt ülésérıl.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kovács László János képviselı igazoltan távol van.

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 9 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.) Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló rendelet
módosítására.
Elıterjesztı: polgármester
2.)

Elıterjesztés helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet megalkotására.
Elıterjesztı: polgármester

3.)

Elıterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2007. (IX.
28.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletének
módosításáról.
Elıterjesztı: polgármester

4.)

Elıterjesztés a Közfoglalkoztatási terv elfogadására.
Elıterjesztı: polgármester

5.)

Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési
önkormányzatok 2009. évi kiegészítı támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.
Elıterjesztı: polgármester, körjegyzı

6.)

Beszámoló az Olaszliszkáért Egyesület 2008. évi tevékenységérıl.
Elıterjesztı: egyesület elnöke

7.)

Beszámoló a Polgárır Egyesület 2008. évi tevékenységérıl.
Elıterjesztı: egyesület elnöke

8.)

Beszámoló az Sport Egyesület 2008. évi tevékenységérıl.
Elıterjesztı: egyesület elnöke

9.)

Tájékoztató a belsı ellenırzés 2008. évi tevékenységérıl.
Elıterjesztı: belsı ellenırzési vezetı, körjegyzı

10.) Tájékoztató a kegyeleti szolgáltatások szabályairól és a temetı rendjérıl és a
temetkezésrıl szóló rendelet megalkotásáról.
Elıterjesztı: körjegyzı, szolgáltató
11.) Egyebek
Zárt ülés:
12.) Elsı lakáshoz jutók kérelmének elbírálása

1.) Napirendi pont: Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló
rendelet módosítására.
Fekete Gyula: elmondja, hogy a napirendi pont keretén belül szükséges a 2008. évi
költségvetési rendelet módosítása. Kéri a könyvvizsgálót mondja el véleményét.
Pongráczné Szerencsi Judit: a rendeletmódosítás elfogadását javasolja. Az elıterjesztés
technikai jellegő a még módosítatlan kötelezı elıirányzatokat kell módosítani.
Szakács László: a pénzügyi bizottság tárgyalta az elıterjesztést, elfogadásra javasolja.

A képviselıtestület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
2/2009. (IV. 20.) rendelete
helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló
1/2008. (II. 21.) rendelet módosítására.

1.§ A rendelet 1.§ helyébe a következı rendelkezés lép:
A képviselıtestület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
- kiadási fıösszegét:
604.067 ezer forintban
- bevételi fıösszegét:
594.624 ezer forintban
- hiányát:
9.442 ezer forintban
állapítja meg.
2.§ A rendelet 2.§ helyébe a következı rendelkezés lép:
Olaszliszka-Vámosújfalu Községek Körjegyzısége a 2/C számú melléklet szerint, a
Kerekerdı Óvoda a 3/B számú melléklet szerint, a Hegyalja Általános Iskola a 4/C
számú melléklet szerint, az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény az 5/B számú
melléklet szerint, mint költségvetési szervek külön-külön egy-egy önálló címet
alkotnak.
3.§ A rendelet 3.§ 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.
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(2) Az intézmény nélküli szakfeladatok bevételi és kiadási elıirányzatait a 6/D 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/D 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/D 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/D számú melléklete
tartalmazza.
4.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

2.) Napirendi pont: Elıterjesztés helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására.
Fekete Gyula: elmondja, hogy a 2008. évi költségvetés lezárásaként szükséges a zárszámadási
rendelet elfogadása. Kéri a könyvvizsgálót mondja el véleményét.
Pongráczné Szerencsi Judit: a zárszámadási rendelet elfogadását javasolja. Könyvvizsgálói
jelentését kiegészíteni nem kívánja.
Szakács László: a pénzügyi bizottság tárgyalta az elıterjesztést, megjegyzi, javítani szükséges
a személyi juttatások elıirányzatát. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja.

A képviselıtestület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
3/2009. (IV. 20.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásáról.
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Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi
költségvetési zárszámadásáról a következı rendeletet alkotja.
1. § (1) Az önkormányzat képviselıtestülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló zárszámadást
591.380 E Ft bevétellel
573.245 E Ft kiadással
5.839 E Ft pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati
szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el.
(3) A mőködési bevételek és kiadások, valamint a tıkejellegő bevételek és kiadások
mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
(4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerően bemutatott kiadásait,
bevételeit a 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
2. § (1) A Képviselı-testület az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a 4.
számú melléklet, míg a felújítási kiadásait célonként az 5. számú melléklet szerint
fogadja el.
(2) Az önkormányzat kiadási elıirányzatának teljesítését feladatonként a 6. számú
melléklet szerint fogadja el.
(3) A többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célonkénti és
címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát
lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet
szerint fogadja el.
(6) Az önkormányzat által adott céljellegő támogatások felhasználása a 10. számú
melléklet szerint fogadja el.
(7) A körjegyzıség bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 11. számú, a
Kerekerdı Óvoda bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 12. számú, a
Hegyalja Általános Iskola bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 13. számú,
az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény bevételi és kiadási elıirányzatainak
teljesítését a 14. számú, az önkormányzat intézmény nélküli szakfeladatainak bevételi
és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 15 számú melléklet szerint fogadja el.
(8) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a
16. számú mellékletekben foglaltaknak szerint fogadja el.
(9) A képviselıtestület az önkormányzat 2008. évi egyszerősített mérlegét,
egyszerősített pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását,
valamint az egyszerősített eredmény-kimutatást a 17/a., 17/b., 17/c., számú
mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.
(10) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 18. számú melléklete szerint fogadja el.
(11) Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti a könyvviteli mérlegben
értékkel szereplı eszközökre, forrásokra vonatkozó vagyonkimutatását – 19/a., 19/b.
számú mellékletben foglaltak szerint 1.020.379 E Ft-ban állapítja meg.
(12) A képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 20. számú
mellékletben szereplı adatok szerint fogadja el.
(13) Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását a 21. számú melléklet szerint
fogadja el.
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3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A képviselıtestület ülésére az Alpimor Bt. képviselıi, Karóczkainé Kerchner Anikó és Karóczkai József.
A polgármester javasolja az érintett napirend tárgyalását vegyék elıre.

3.) Napirendi pont: Tájékoztató a kegyeleti szolgáltatások szabályairól és a temetı
rendjérıl és a temetkezésrıl szóló rendelet megalkotásáról.
dr. Rózsahegyi Ferenc: összefoglalja a temetkezési szabályok jogszabályi hátterét, a meglévı
rendelet szabályozását, az új szabályok megalkotásának indokait.
Karóczkainé Kerchner Anikó: elmondja, hogy a céget csıdközeli állapotban vásárolták meg.
Saját elképzeléseik alapján alakítják ki a vállalkozást. Céljuk, hogy a lehetı legtöbb a
temetéssel együtt járó terhet levegyék a hozzátartozók válláról. A termékeket egy kiállító
teremben helyezték el, melyekhez különbözı árkategóriákat alkalmaznak. Fontos kellékeket
helyben is meg tudják mutatni és adminisztrációs terheket is átvegyék. Sokan szállító
koporsót alkalmaznak, de véleményük szerint hozzátartozók által kiválasztok koporsóban
történı szállítás a célszerő. Speciális jármővet használnak más nem használható. Új
eszközöket szereztek be például koporsóliftet, mely biztonságos esztétikus. Követelmény a
megfelelı dolgozók kiválasztása, akiktıl megkövetelik az udvarias viselkedést és a
díszegyenruha viselését. Felajánlják, hogy a településre történı kiszállásért külön díjat nem
számítanak föl. Hangsúlyozza, hogy a sírhely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta.
Kovalik Miklós: érdeklıdik mibe kerül égy átlagos temetés?
Karóczkainé Kerchner Anikó: kb. 160 ezer Ft-ba kerül.
Kovalik Miklós: kizárólagos-e szolgáltatás más szolgáltató felé?
Fekete Gyula: szó sincs róla. A megállapodás a vállalkozó és az önkormányzat viszonyát
rendezi, de nem jelenti azt, hogy a hozzátartozók ne vehessenek igénybe szolgáltatást más
szolgáltatótól.
Kamarási Zoltánné: érdeklıdik a hamvasztás módjáról.
Karóczkainé Kerchner Anikó: hamvasztási engedély szükséges hozzá, a holttest, illetve a
hamvak szállításáról gondoskodnak.
Batta Ferenc: a szállítás költségeirıl érdeklıdik.
Karóczkai József: a szállítás díja 240.- Ft/km.
Karóczkainé Kerchner Anikó és Karóczkai József távoznak a képviselıtestület ülésérıl.
A polgármester kéri a testületet, mivel az egyesületek vezetıi megérkeztek a napirendek tárgyalását
vegyék elıre.
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4.) Napirendi pont: Beszámoló az Sport Egyesület 2008. évi tevékenységérıl.
Balázsi Gyula: az egyesület elnökeként köszönti a testületet. Köszönetet mond az
önkormányzat eddigi támogatásáért. Elmondja, hogy tavaly áprilisban alakult újjá az
egyesület, végeztek tisztújítást. Az elmúlt évi támogatás mintegy 990 ezer forint volt, ezen
felül 54.600 forint jegybevételt realizáltak. A kiadások között szerepel az engedélyek
kiváltása, irodaszer, sportorvos, üdítı, ásványvízvásárlás, utazási költségtérítés. A
játékengedély díja 117 ezer a játékvezetés díja 289 ezer forintot tett ki. A könyvelést a
Bánszerva Kft. végzi.
Batta Ferenc: megköszöni az elnökhelyettes munkáját, sajnálattal állapítja meg, hogy az
egyesület vezetése nem vesz részt kellıen ebben, így Balázsi Gyula egyedül marad sokszor.
A képviselıtestület 9 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

18/2009. (IV. 14.) számú képviselıtestületi határozat: a sportegyesület 2008. évi
tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzata az Olaszliszkai Sportegyesület 2008. évi
tevékenységérıl szóló beszámolót az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadta.

5.) Napirendi pont: Beszámoló az Olaszliszkáért Egyesület 2008. évi tevékenységérıl.
Mitrikné Oldal Aranka: elmondja, hogy az egyesület mintegy 90 tagot számlál, melybıl 30-40
fıre tehetı az aktív tagok száma. Az elmúlt éven 190 ezer forint bevételt terveztek, mely
helyett 270 ezer forintban részesültek, köszönhetıen megnyert pályázati támogatásnak. A
tavalyi évi kiemelkedı eseménye volt a Családi Nap rendezvény, mely színes programokkal,
rengeteg érdeklıdıvel zajlott. Az ıszre tervezett szüreti felvonulás is sikeres volt, aminek
azért is örül, mert azt megelızıen az idıjárás miatt elmaradt. Az egyesület köszöni a testület
segítségét, mind az anyagit, mind az ingatlanok használatára vonatkozó engedélyt, melynek
következtében lehetıségük volt pl. asztali teniszezni az tél folyamán a Bánom utcai
ingatlanban.
A képviselıtestület 9 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
19/2009. (IV. 14.) számú képviselıtestületi határozat: a sportegyesület 2008. évi
tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzata az Olaszliszkai Sportegyesület 2008. évi
tevékenységérıl szóló beszámolót az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadta.

6.)
Napirendi
pont:
Elıterjesztés
Olaszliszka
Község
Önkormányzat
Képviselıtestületének 7/2007. (IX. 28.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló rendeletének módosításáról.
dr. Rózsahegyi Ferenc: a szociális törvény évet érintı jelentıs módosításai miatt szükséges a
helyi rendelet módosítása. Módosítani szükséges az 5.§ (2) és (4) bekezdésében a
polgármesteri hivatal elnevezést körjegyzıségre, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
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Munkaügyi Központot, Észak Magyarországi Regionális Munkaügyi Központra. Hatályon
kívül helyezendı az 5.§ (7) (8) (9) bekezdése, mivel erre szabályozást tartalmaz, illetve az e
bekezdésekben szereplı szabályozásra felhatalmazás nincs. Javasolja módosítani az 5.§ (11)
bekezdést a természetbeni juttatás %- os mértékének növelésével.
A képviselıtestület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
4/2009. (IV. 20.) rendelete
a szociális ellátásokról és szolgáltatásáról szóló
3/2007. (IV. 28.) rendelet módosításáról
1.§ A rendelet § helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy köteles a Zempléni
Családokért Alapítvánnyal együttmőködni.
(2) A körjegyzıség az aktív korúak ellátását megállapító határozat egy példányát a
Zempléni Családokért Alapítványnak megküldi.
(3) A Zempléni Családokért Alapítvány elkészíti az aktív korú nem foglalkoztatott
személy korára, egészségi állapotára, képzettségére tekintettel egyénre szabott
együttmőködési programot.
(4) Az együttmőködésre kijelölt szerv, az aktív korú nem foglalkoztatott személy
együttmőködési kötelezettsége teljesítésérıl és nem teljesítésérıl értesíti a
körjegyzıséget.
(5) A beilleszkedést segítı programok típusai:
a.) a munkaerı piacra történı visszatérést segítı,
b.) az életvitel megváltoztatására irányuló,
c.) az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal való együttmőködésre
vonatkozó.
(6) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének esetei:
a.) az Sztv. 37/D.§ (1) foglaltak nem teljesítése,
b.) a segély folyósítása felülvizsgálatban történı együttmőködés hiánya.
(7) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének súlyos esetei:
a.) az együttmőködési kötelezettség két éven belül történı ismételt megszegése,
b.) munkára való megjelenés ittas, vagy bódult állapotban.
(8) Az Sztv. 47.§ (4) bekezdése értelmében a gyámhatóság, az oktatási intézmény,
vagy a családsegítı jelzése alapján rendszeres szociális segély természetben is adható.
(9) A természetbeni juttatás gyermekenként a rendszeres szociális segély 20%-a, de
összesen legfeljebb a rendszeres szociális segély 60 %-a.
(10) Természetbeni ellátás fajtái: az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelı segély, a
közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.
2.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

7.) Napirendi pont: Elıterjesztés a Közfoglalkoztatási terv elfogadására.
Fekete Gyula: elmondja, hogy a szociális törvény módosítása közfoglalkoztatást is átalakította.
A segély helyett rendelkezésre állási támogatás kerül folyósításra. A rendelkezésre állási
támogatásban részesülı személyek az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásban
vesznek részt, mely közfoglalkoztatás szervezését a központi költségvetés fokozottabban
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támogatja, annál mintha csak segélyt fizetne a folyósító. Cél tehát a közfoglalkoztatás,
melynek feltétele egy közfoglalkoztatási terv elkészítése és elfogadása a képviselıtestület
által. A képviselıtestület informális ülésén meghatározta a terv szempontjait, ez alapján
készült el az elıterjesztés.
A képviselıtestület vita nélkül, 9 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
20/2009 (IV. 14.) számú képviselıtestületi határozat: a közfoglalkoztatási terv
elfogadásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete, Olaszliszka Község
Önkormányzat 2009-2010 évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervét az
elıterjesztésben foglalt tartalommal egyezıen elfogadta.
Felelıs: polgármester
Határidı: folyamatos

8.) Napirendi pont: Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı
települési önkormányzatok 2009. évi kiegészítı támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról.
dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy képviselıtestület a költségvetési rendeletével a
körjegyzı feladatául szabta a rendeletben elfogadott költségvetési hiány kompenzálására az
önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására pályázatot
készítsen elı.
A pályázat elkészült, benyújtásához szükséges a képviselıtestület határozatba foglalt
nyilatkozata a kizáró feltételek fennállásának hiányáról.
A képviselıtestület vita nélkül, 9 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
21/2009. (IV. 14.) képviselıtestületi határozat: az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévı települési önkormányzatok 2009. évi támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról.
Olaszliszka Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló
2008. évi CII. törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja
(továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatására.
Olaszliszka Képviselı-testülete (Közgyőlése) az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi:
I. a) Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1 000 fı feletti.
II. a) Az önkormányzat a körjegyzıségen túl intézményeket tart fenn.
III. 1)Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1 500 fı feletti.
IV. Az önkormányzat
1. a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben
1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a
többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt
– 2008. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítı szabályok
2.1.-2.2. pontjában meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
a) megfelel.
2. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben
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2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és
a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – a
költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítı szabályok 2.1.-2.2.
pontjában (a Kiegészítı szabályok 2.3. pontja figyelembevételével)
meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
a) megfelel.
V. Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója és helyi iparőzési adó, mint
helyi adó bevezetésérıl döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a
gazdálkodás során realizál.
VI. Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a
alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

9.) Napirendi pont: Beszámoló a Polgárır Egyesület 2008. évi tevékenységérıl.
Szabó Zoltán: elmondja, hogy az egyesült elnöke akadályoztatása miatt nincs jelen, ezért, mint
az egyesület tagja és egyben települési képviselı fogja tájékoztatni a képviselıtestületet az
egyesület 2008. évi tevékenységérıl.
Fekete Gyula: javasolja a napirendi pont tárgyalását napolják el, annak érdekében, hogy az
egyesület elnöke számolhasson be.
A képviselıtestület a napirendi pont tárgyalását 9 igen szavazattal elnapolta.

10.) Napirendi pont: Tájékoztató a belsı ellenırzés 2008. évi tevékenységérıl.
dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, elızı évekhez hasonlóan a belsı ellenırzési csoport
elkészített az önkormányzat és intézményeinek 2008. évi gazdálkodásának ellenırzésére
vonatkozó jelentést. A jelentést a képviselık teljes terjedelemben kézhez kapták, ezért szóbeli
kiegészítést nem kívánt tenni.
Szakács László: pénzügyi bizottság az elıterjesztést tárgyalta, elfogadásra javasolja. Személyes
véleményként megjegyzi, hogy indokolatlanul hosszú a vizsgálati idıszak a normatíva
igénylés ellenırzésére.
A képviselıtestület vita nélkül, 9 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
22/2009. (IV. 14.) képviselıtestületi határozat: a belsı ellenırzés 2008. évi
tevékenységérıl.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete az 1. számú melléklet szerinti
éves ellenırzési és éves összefoglaló ellenırzési jelentést Olaszliszka Község
Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2008. évi belsı
ellenırzési kötelezettségének teljesítésérıl megtárgyalta és elfogadta.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
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11.) Napirendi pont: Egyebek
dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy elkészült a Hegyalja Általános Iskola közoktatási
esélyegyenlıségi terve, melynek érvényességéhez szükséges annak képviselıtestület által
történı elfogadása. Kéri a képviselıtestület döntését.
A képviselıtestület vita nélkül, 9 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
23/2009. (IV. 14.) számú képviselıtestületi határozat: A Hegyalja Általános Iskola
közoktatási esélyegyenlıségi tervének elfogadásáról.
1) Az Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Hegyalja Általános
Iskola 2008-2012 idıszakra vonatkozó közoktatási esélyegyenlıségi tervét
tartalmazó elıterjesztést megtárgyalta.
2) Az intézményi közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terv készítését támogatta,
véleményezte és elfogadta az Oktatási és Kulturális Minisztérium részérıl Cseke
Gábor esélyegyenlıségi szakértı.
3) A képviselıtestület a Hegyalja Általános Iskola 2008-2012 idıszakra vonatkozó
közoktatási esélyegyenlıségi tervét az elıterjesztésben foglalt tartalommal
egyezıen elfogadta.

Fekete Gyula: az Abaúj - Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás
jogi státuszának módosítását irányozták elı, melynek során a társulás költségvetési szervvé
alakul. Javasolja az elıterjesztés elfogadását.
A képviselıtestület vita nélkül, 9 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
24/2009. (IV. 14.) számú képviselıtestületi határozat: Abaúj-Zempléni
Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás jogi státuszának
módosításáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete az Abaúj-Zempléni
Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás jogi státuszának
módosításával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi:
1) Jóváhagyja az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati
Társulás jogi státuszának módosítását önállóan mőködı és gazdálkodó
közszolgáltató költségvetési szervvé, a 2008. évi CV. törvényben rögzített
elıírásokra figyelemmel. Ezzel egyidejőleg jóváhagyja az alapító okirat fentieknek
megfelelı módosítását.
2) Jóváhagyja a társulási megállapodás kiegészítését a 1997. évi CXXXV. törvény 18 §
(2) bekezdésében foglaltakkal.
3) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodást aláírja.
Felelıs: polgármester
Határidı: haladéktalanul
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A napirendi pont keretében a jelenlévık elmondani semmit nem kívántak, ezért a
polgármester a képviselıtestület ülését 20 óra 02 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyzı

Fekete Gyula
polgármester
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