JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29.
napján 8.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
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köztisztviselő

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
azt megnyitom. Javaslatot teszek az ülés napirendjére.
Napirendi pontok:
1./ Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény Alapító okiratának elfogadása.
2./ BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása.
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény Alapító okiratának elfogadása.
2./ BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása.
1./ Napirendi pont: Szociális célú tüzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása
Fekete Gyula polgármester: Megkérem jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait az
első napirendi pontról.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A napokban derült ki, hogy a gyermekétkeztetés támogatása a jövő évtől
csak költségvetési szerven keresztül igényelhető. Ez működhetett volna már meglévő költségvetési
szerven keresztül, ami legtöbb önkormányzat esetében az óvoda, de azt nem tartottuk jó ötletnek,
hogy az óvodán keresztül történjen az étkeztetés. Mindent figyelembe véve az új saját költségvetési
szerv egy önkormányzati konyha lenne, ami Olaszliszka esetében nem is annyira újszerú, hiszen
korábban már működött önálló intézményként a konyha. Tehát ez azt jelenti, hogy egy 2017.
január 1. napjától egy teljesen új költségvetési szerv alapítására van javaslat, ezen a szervezeten
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keresztül történne mindennemű étkeztetési feladat ellátása kezdve a gyermekétkeztetéstől a
szociális étkeztetésig. Készült egy alapító okirat-tervezet, ami előzetes kontrollra be lett nyújtva a
kincstárhoz. A határidők nagyon szorosak, hiszen ennek az intézménynek 2017. január 1. napjától
üzemelnie kell, addig jogerőre kell emelkednie az alapító okirat alapján történő bejegyzésének.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem a pénzügyes kollégát ismertesse, hogyan működött korábban az
önálló intézmény.
Séra Ferencné köztisztviselő: Tehát ahogy azt már jegyző asszony is mondta korábban már működött
önálló költségvetési szervként a konyha. A dolgozók ebből a változásból nem fognak semmit sem
észrevenni, őket nem érinti. Ugyenezeket a feladatokat látta el az intézmény. Azért tartottuk
célszerűnek önálló költségvetési szerv létrehozását, mert így egyrészt a számlázás egyszerűbb
mintha az óvodához mennének a számlák, másrészt átláthatóbb a pénzügyi rész is, hiszen nem kell
az óvodával megosztani a költségeket és arányosítani azokat.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm a kiegészítést. Van-e valakinek hozzáfűznivalója?
Mikita József képviselő: A dolgozói létszám marad a régi? Arra gondolok konkrétan, hogy azok a
dolgozók, akik a közmunkaprogram keretén belül kerültek a konyhára továbbra is maradhatnak,
vagy önálló létszámot kell kialakítani?
Fekete Gyula polgármester: A dolgozói létszám ugyanúgy megmarad és továbbra is lesz lehetőség
kisegítőket alkalmazni. Tehát három dologban kell most döntést hoznunk. Egyrészt döntenünk kell
a költségvetési szerv megalapításáról, másrészt meg kell bíznunk az élelmezésvezetőt a
költségvetési szerv vezetésével, amely vezetői pozícióra később pályázatot kell majd kiírnunk.
Továbbá dönteni kell a vezetői pótlékról is ebben a határozatban, amely 20.000,- Ft-tól 50.000,- Ftig terjedhet. Azt javasoljuk, hogy a pótlék összege egyelőre 20.000,- Ft legyen, mivel megbízott
vezető lesz, majd a pályáztatás lezárása után ismét döntünk a pótlék összegéről.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek kérdése vagy észrevétele? Amennyiben nincs, úgy
kérem, hogy aki elfogadja az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény Alapító okiratát, valamint azt,
hogy Vámosi Pálné jelenlegi élelmezésvezetőt bízzuk meg ennek az új költségvetési szervnek a
vezetésével 20.000,- Ft intézményvezetői pótlék megállapítása mellett, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
48/2016. (XI.29.) határozata Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény Alapító okiratának
elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Olaszliszkai Közétkeztetési
Intézmény alapító okiratáról szóló előterjesztést és a határozat 1. mellékleteként az Olaszliszkai
Közétkeztetési Intézmény Alapító okiratát jóváhagyja.
A képviselő-testület az Alapító okirat 5.1. pontja alapján az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény
költségvetési szerv vezetésével 2017. január 1. napjától Vámosi Pálné (Olaszliszka, Szent István út
34.) élelmezésvezetőt bízza meg 20.000,-Ft intézményvezetői pótlék megállapításával a pályáztatási
eljárás lezárásáig, 2017. június 30. napjáig.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
2./ Napirendi pont: BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem jegyző asszonyt, hogy röviden tájékoztassa a képviselőtestületet erről a napirendi pontról.
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Dr. Stumpf Enikő jegyző: A beérkezett BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázatokat 2016. december 15.
napjáig kell elbírálnia a képviselő-testületnek. Az idei költségvetésbe is be volt tervezve ez a
támogatás, tehát a keret megvan hozzá. A gyakorlat továbbra is az, hogy havonta 3.000,- Ft
ösztöndíjat kaptak a hallgatók, jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül. Kilenc darab A tipusú
pályázat érkezett az önkormányzathoz, tehát csak olyan hallgatók nyújtották be, akik jelenleg is
valamilyen felsőoktatási intézmény hallgatói, részükre az ösztöndíjat 10 hónapra állapítja meg
ebben az esetben a képviselő-testület, tehát ezeknek a hallgatóknak jövő évben is be kell nyújtaniuk
a pályázatukat, amennyiben továbbra is fennáll a hallgatói jogviszonyuk.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben
nincs, úgy javaslom, hogy ezt a támogatást szavazzuk meg a pályázatok benyújtóinak. Aki tehát
egyet ért azzal, hogy ezt a kilenc darab pályázót, 10 hónapon keresztül havonta 3.000,- Ft összeggel
támogassa az önkormányzat, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2016. (XI.29.) határozata BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a BURSA Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat felhívásra beérkezett pályázatok alapján úgy határozott, hogy a 2016. évi
fordulóban „A” típusú pályázatot benyújtó valamennyi hallgatót a család egy főre jutó
jövedelmétől függetlenül 3.000,-Ft/hó összegű önkormányzati támogatásban részesíti. A B-A-Z
Megyei Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé támogatásra javasol
valamennyi hallgatót, mivel állandó lakóhelyükön kívüli intézményben tanulnak, a bírálati lapon a
rangsort az egy főre jutó jövedelem alapján állítja fel az önkormányzat. A támogatásban részesülő
hallgatókról készült nyilvántartás e határozat mellékletét képezi.
A Képviselő–testület utasítja a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről az érintetteket tájékoztassa, a
nyertes pályázók névsorát a hirdetőtáblán helyezze el, továbbá a bírálati döntést az EPER-Bursa
rendszerben rögzítse, a döntési listát a kötelező mellékletekkel együtt a Támogatáskezelő részére
juttassa el.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. december 15.
Fekete Gyula polgármester: Azt szeretném még kérni a képviselő társaimtól, hogy akinek van az
ismeretségi körében olyan aki nem adta be a tűzifa igényét, szóljon neki, hogy holnap jár le a
beadási határidő..
Kamarási Zoltánné képviselő: Ha nem sirtünk nagyon, akkor lenne két dolog, amit szeretném, ha
megbeszélnénk. Halottam, hogy lehet beadni pályázatot piactér kialakítására, mi igaz ebből?
Fekete Gyula polgármester: Piactér kialakítására már van beadott pályázatunk, jövőre lesz benne
döntés.
Kamarási Zoltánné képviselő: Biztos hallottatok erről a szemét-ügyről. Tolcsváról valaki az Ady út
végén álló üres telekre hordta az építési törmeléket.
Fekete Gyula polgármester: Tudunk az ügyről, ki is ment már a felszólítás a múlt héten annak a
személynek, aki odavitette a törmeléket.
Kamarási Zoltánné képviselő: Múlt hétvégén történt, hogy délután öt óra körül fiatalok Imre bácsinak
az ablakát betörték, valamint Mokriék redőnyére és Hernádi néni ablakára is többször ráütöttek.
Fekete Gyula polgármester: Tegnap itt voltak a rendőrök, azt mondták, hogy már nyomon vannak és
bíznak benne, hogy meglesznek az elkövetők, mert ezt nem lehet hagyni.
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Fekete Gyula polgármester: Van- e még valakinek előadnivalója? Ha nincs, akkor megköszönöm a
részvételt mindenkinek.
A képviselő testület ülése 8 óra 30 perckor véget ért.

K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

