JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 08.
napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
jelenléti ív szerint
Képviselő-testület részéről
Fekete Gyula
Bertáné Batta Magdolna
Holykó Lászlóné
Kamarási Zoltánné
Mikita József
Mikó Zoltán
Mitrikné Oldal Aranka

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Dr. Séra Róbert

jegyző
aljegyző

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
azt megnyitom.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal egyetértenek-e? Javaslatot teszek az ülés
napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta tett fontosabb
intézkedésekről
2./ Olaszliszka Község Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve
3./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta tett fontosabb
intézkedésekről
2./ Olaszliszka Község Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve
3./ Egyebek
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1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés
óta tett fontosabb intézkedésekről
Fekete Gyula polgármester: Szeretném elmondani, hogy lejárt határidejű határozat nem volt. Egy
jelentősebb intézkedés történt, mégpedig az illegálisan elhelyezett szemét ügyében kiküldtük a
felszólító levelet Fercsák László részére.
Kamarási Zoltánné képviselő: Mi szerepelt abban a levélben?
Dr. Séra Róbert aljegyző: Fercsák László 2016. december 15. napjáig kapott határidőt az általa
illegálisan elhelyezett szemét eltávolítására. Amennyiben a megadott határidőig a szemetet nem
szállítja el eljárási bírsággal lesz sújtható.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A természetvédelmi hatósággal is felvettük ebben az ügyben a kapcsolatot.
Mivel a természetvédelmi bírság kiszámítása egy a jogszabályban meghatározott képlet alapján
történik, amelyben fontos tényező a hulladék mennyisége és összetétele is, és az önkormányzat
nem rendelkezik a hulladék pontos mennyiségének megmérésére alkalmas műszerekkel, ezért
járhatóbb útnak tünt a meghatározott cselekmény elvégzésére való kötelezés, majd annak nem
teljesítése esetén a végrehajtási bírság kiszabása.
2./ Napirendi pont: Olaszliszka Község Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve
Fekete Gyula polgármester: Megkérem a jegyzőnket, hogy egy-két gondolatot legyen kedves a belső
ellenőrzési tervről megosztani a képviselő-testülettel.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A belső ellenőrzést jogszabály kötelezően írja elő. A feladatellátás a
kistérségen keresztül, de a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló belső ellenőr
útján történik. A jövő évi ellenőrzés négy területre van kijelölve, az Óvoda gazdálkodásának
ellenőrzése, az önkormányzat áfa visszaigénylési gyakorlatának ellenőrzése, a harmadik negyedévre
van ütemezve az önkormányzat vagyongazdálkodásának ellenőrzése és végül az önkormányzat
gépjármű használattal kapcsolatos dokumentumainak az ellenőrzését végzi majd 2017. évben a
belső ellenőr. Ezek az ellenőrzések segítik a hivatal munkáját.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm Enikőnek a tákékoztatást. Szíveskedjetek véleményt mondani a
belső ellenőrzéssel kapcsolatban. Ha nincs kérdés, aki a belső ellenőrzési tervvel egyet ért, azt
kérem, kézfelemeléssel jelezze
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
50/2016. (XII.8.) határozata Olaszliszka Község Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési
tervnek az elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Olaszliszka Község
Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztést, és az abban foglaltakat
elfogadta.
Felelős: jegyző
Határidő: 2017. dec. 31.
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3./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Iván Sándor benyújtott egy beadványt az önkormányzathoz, a gyümölcsöse
mellett lévő úttal kapcsolatban, ami el lett utasítva. Most jött egy ügyvédi felszólítás, melyben
anyagi kártérítést kér az önkormányzattól Megkérném dr. Séra Róbert aljegyző urat, hogy olvassa
fel a levelet.
Dr. Séra Róbert aljegyző felolvassa felszólító levelet.
Mikita József képviselő: Azon az ingatlanon keresztül van egy árok, ami a víz elvezetésére szolgál.
Dr. Séra Róbert aljegyző: Az 1,3 MFt összegű kártérítés iránti igénye már elévült követelés.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Az idén beadott kérelmében nem szerepelt eddig kártérítés iránti igény.
Fekete Gyula polgármester: Jogilag nincs alapja ennek a kárigénynek. A 10MFt összegű vételár pedig
irreális. Javaslom, hogy utasítsuk el ezt az igényt.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Én is úgy gondolom, hogy a kérelmének minden pontját utasítsa el a
képviselő-testület.
Fekete Gyula polgármester: Ha pereskedni szeretne, akkor majd fogadunk egy ügyvédet. Én szeretném,
ha ezt a kérelmet elutasítanánk. Tehát aki azzal egyetért, hogy Iván Sándor kárigényét a képviselőtestület elutasítsa, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
51/2016. (XII.08.) határozata Dr. Bohács Judit ügyvéd ügyvédi felszólításáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iván Sándor 3941Vámosújfalu, Kossuth
út 97. szám alatti lakos által meghatalmazott dr. Bohács Judit ügyvéd részéről az Olaszliszkai
Polgármesteri Hivatalnak címzet ügyvédi felszólításban szereplő 1.375.961,- Ft összegű kártérítési
igényére, az 50.000,- Ft kárenyhítési kötelezettsége körében felmerült költségére, az 1.680.000,- Ft
összegű használati díj követelésére, valamint a 73.200,- Ft összegű igazságügyi szakértői munkadíj
költségére vonatkozó igényét megtárgyalta és azt elutasította.
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Iván Sándor 3941 Vámosújfalu,
Kossuth út 97. szám alatti lakos, mint tulajdonos által megvételre felajánlott 1789, 1790 és 1791
helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokat továbbra sem kívánja megvásárolni annak
tulajdonosától.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Kamarási Zoltánné képviselő: Az ablak betörésekkel kapcsolatban van-e valami előrelépés?
Fekete Gyula polgármester: A rendőrségtől még nem kaptam visszajelzést, még nincs lezárva a
nyomozás, de úgy tudják, hogy állítólag a Tatár gyerekei voltak.
Kamarási Zoltánné képviselő: A rendkívüli testületi ülésen volt róla szó, hogy az új intézményünk
vezetését ideiglenes megbízással az élelmezésvezető fogja ellátni, azonban én keveslem a vezetői
pótlékként megállapított 20.000.-Ft-os összeget, hiszen két ember munkáját fogja januártól ellátni.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A munkaköre az ideiglenes megbízással nem fog változni az
élelmezésvezetőnek, nem lesz több feladata annál, mint amit jelenleg is ellát. Ezzel a helyzettel a
pénzügyes kollégának lesz plusz munkája.
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Fekete Gyula polgármester: Ugyanazt a munkát fogja végezni, mint amit eddig is végzett, annyiban
változik csak a helyzet, hogy az ott dolgozó közalkalmazottakkal kapcsolatban ő lesz a munkáltatói
jogkör gyakorlója. a konyhán dolgozó közmunkásoknak továbbra is én leszek a munkáltatója.
Annyival egészíteném még ki Enikőt, hogy ezzel csak a hivatali adminisztráció fog megnőni.
Kamarási Zoltánné képviselő: A szociális bizottság dönt a rendkívüli települési támogatásokról.
Valahogy figyelembe kellene venni azt is, hogy vannak olyan rendkívüli élethelyzetek, amelyeket a
bizottságnak figyelembe kellene venni egy kérelem elbírálása során, ugyanis a papír mögött emberi
sorsok is vannak.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Arra gondolsz, hogy biztosítsunk lehetőséget a bizottság számára, hogy
jövedelemhatártól függetlenül adható legyen a rendkívüli támogatást?
Fekete Gyula polgármester: Ha van egy krízis helyzet, akkor lehetne kivételt tenni.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A szociális bizottságnak azt a rendeletet kell alkalmazni, amit ez a képviselőtestület elfogadott.
Mikó Zoltán képviselő: Ha valakit elutasított a bizottság akkor lehet fellebbezni a képviselőtestülethez.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Ha a bizottság azt szeretné, hogy ilyen esetekben adjon támogatást, akkor
módosítani kell a rendeletet.
Kamarási Zoltánné képviselő: Többen is jelezték, hogy szeptember 16.-tól a jegyzőkönyvek nincsenek
fenn a honlapon.
Dr. Séra Róbert aljegyző: Pótoljuk őket.
Holykó Lászlóné képviselő: A rendkívüli testületi ülés után a Belsőkocsord úton és környékén
szétnéztünk Mikita képviselő úrral. Azt tapasztaltuk, hogy sok közmunkás tartózkodott otthon. A
zsidó temető vége tele van gazzal, nem lehetne azt rendbe tenni?
Fekete Gyula polgármester: De igen. Jövőre, ha lesz rá lehetőség, csökkenteni szeretném a
közmunkások létszámát.
Mikita József képviselő: A szennyvízzel kapcsolatosan, lesz az idén valami változás?
Fekete Gyula polgármester: A jövő héten lesz értekezlet, akkor tudok majd beszélni Lakatos úrral.
Amennyiben nincs több észrevétel megköszönöm mindenkinek a megjelenést és menjünk át a
közmeghallgatásra
A képviselő testület ülése 17 óra 10 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

