JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 27.
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

jegyző

Meghívottak
Dr. Téglás István
Becskeházi Ferenc
Orsós Péter

rendőrkapitány
körzeti megbízott
RNÖ. elnöke

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, külön köszöntöm dr. Téglás Istvánt a
Sárospataki Rendőrkapitányság vezetőjét és Becskeházi Ferencet a körzeti megbízottak
csoportvezetőjét. 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
2./ Sárospataki Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Olaszliszka közrendjének és
közbiztonságának helyzetéről
3./ Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Olaszliszka Község
Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 2016. évi belső ellenőrzési
teljesítéséről
4./ Megállapodás munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről az önkormányzat és intézményei
között
5./ Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény intézményvezetői pályázat
6./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázat benyújtása
7./ Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
8./ „Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal” (TOP-5.1.2-15-BO12016-00005) pályázathoz partnerségi csatlakozás
9./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
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1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Sárospataki Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Olaszliszka közrendjének és
közbiztonságának helyzetéről
3./ Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Olaszliszka Község
Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 2016. évi belső ellenőrzési
teljesítéséről
4./ Megállapodás munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről az önkormányzat és intézményei
között
5./ Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény intézményvezetői pályázat
6./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázat benyújtása
7./ Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
8./ „Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal” (TOP-5.1.2-15-BO12016-00005) pályázathoz partnerségi csatlakozás
9./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Fekete Gyula polgármester: Még mindig nem rendeződött a Losó Béla által megvásárolni kívánt terület,
ugyanis a jelzálogjog törlését még nem sikerült elrendezni.
Az önkormányzati lakások értékesítésével kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a
felhívásra minden bérlő reagált. Mivel aljegyző úr szabadságon van, ezért a következő ülésen fogjuk
azt tárgyalni.
2./ Napirendi pont: Sárospataki Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Olaszliszka
közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
Fekete Gyula polgármester: Megkérem dr. Téglás István ezredes urat, hogy szíveskedjen a
beszámolóját megtartani.
Dr. Téglás István a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője felolvassa és megmagyarázza a
beszámolót, amely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fekete Gyula polgármester: Megköszönöm alezredes úrnak a részletes beszámolóját. Megkérném a
tisztelt képviselőtestületi tagokat, hogy akinek kérdése vagy észrevétele van, szíveskedjenek jelezni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Az utcán történő focizást és a hangos zenehallgatást hogy lehet
megakadályozni, ez évről évre visszatérő probléma.
Dr. Téglás István a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője: A 112-es számon kell jelezni, ha ilyen
problémával szembesülnek. Korábban a kapitányságunkon volt 24 órás ügyelet és onnan kerültek
kiküldésre a járőrök. Országosan két helyen van hívásfogadó központ, hozzánk a miskolci központ
küldi a járőröket.
Holykó Lászlóné képviselő: Ha valaki jelzéssel él a 112-es számra, akkor a bejelentő nevét ne adják ki a
rendőrök annak, akivel szemben intézkedést alkalmaznak.
Becskeházi Ferenc körzeti megbízott: A bejelentőnek kell kérnie a neve elhallgatását a bejelentéskor.
Fekete Gyula polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, megköszönöm kapitány úrnak a részletes
beszámolót.
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Dr. Téglás István a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője: Én is megköszönöm az önkormányzat
segítségét.
Fekete Gyula polgármester: Tehát amennyiben nincs több kérdés, akkor megkérem, hogy aki elfogadja
a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetőjének a beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
21/2017. (IV.27.) határozata Sárospataki Rendőrkapitányság beszámolója Olaszliszka
közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárospataki Rendőrkapitányság
vezetőjének beszámolóját Olaszliszka közrendjének és közbiztonságának helyzetéről megtárgyalta
és azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ Napirendi pont: Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Olaszliszka
Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 2016. évi belső ellenőrzési
teljesítéséről
Fekete Gyula polgármester: Megkérdezem Enikőt, hogy a kiküldött anyagot ki kívánja-e egészíteni?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A részletes előterjesztést kiküldtük. Annyival szeretném csak kiegészíteni,
hogy eddig mindig az éves zárszámadással együtt tárgyaltuk a jelentést, mivel azonban a
zárszámadásról szóló rendeletnek ettől az évtől kezdődően a költségvetési évet követő ötödik
hónap utolsó napjáig kell hatályba lépnie, így a jelentést a zárszámadástól függetlenül a testület elé
tudjuk terjeszteni. Én elfogadásra javaslom a képviselő-testületnek a jelentést
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek észrevétele, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki a jelentést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
22/2017. (IV.22.) határozata Olaszliszka Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési
tervének teljesítéséről szóló összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról
A Képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt, Olaszliszka Község Önkormányzata és a
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről szóló
összefoglaló éves ellenőrzési jelentést megtárgyalta, és az abban foglaltakat elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
4./ Napirendi pont: Megállapodás munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről az
önkormányzat és intézményei között
Fekete Gyula polgármester: Megkérdezem Enikőt, hogy a kiküldött anyagot ki kívánja-e egészíteni?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Ebben az évben volt egy belső ellenőrzési vizsgálatunk, amely pont ezt a
területet vizsgálta, hogy mennyire van szabályozva a napi munkafeladat a közös hivatal, az
intézmények és az önkormányzat között. Ezekkel a megállapodásokkal eleget tudunk tenni a
jogszabályi kötelezettségünknek.
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Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Eddig is így működött az önkormányzat és az intézmény között
a munkamegosztás, kölcsönösen segítjük egymás munkáját, fogadjuk el ezt a megállapodást.
Fekete Gyula polgármester: Aki az Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda és a Bodrogolaszi Közös
Önkormányzati Hivatal közötti megállapodást elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
23/2017. (IV.27.) határozata Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda
A képviselő-testület Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatalának az Olaszliszkai Kerekerdő
Óvodával, mint önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézménnyel a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjéről megkötendő megállapodását jóváhagyja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos
Fekete Gyula polgármester: Aki az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény és a Bodrogolaszi Közös
Önkormányzati Hivatal közötti megállapodást elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
24/2017. (IV.27.) határozata Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Olaszliszkai Közétkeztetési Intézménnyel
A képviselő-testület Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatalának az Olaszliszkai
Közétkeztetési Intézménnyel, mint önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézménnyel a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről megkötendő megállapodását jóváhagyja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos
5./ Napirendi pont: Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény intézményvezetői pályázat
Fekete Gyula polgármester: Megkérem Enikőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Ehhez is kiküldtük az írásos előterjesztést. A jelenlegi intézményvezető
2017. június 30.-ig kapott ideiglenes megbízást, tehát eddig az időpontig vállaltuk lebonyolítani a
pályáztatási eljárást, erre kerülne most sor.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki az Olaszliszkai
Közétkeztetési Intézmény intézményvezetői álláshelyre szóló pályázati kiírást elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
25/2017. (IV.27.) határozata Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény intézményvezetői
álláshelyre pályázat kiírása
A képviselő-testület Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény intézményvezetői álláshelyére a
pályázati felhívást Közszolgálati állásportálon történő közzé tétel céljából jóváhagyja. A pályázati
kiírás a határozat mellékletét képezi.
Felelős: képviselő-testület
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Határidő: 2017. június 30.
6./ Napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat
benyújtása
Fekete Gyula polgármester: A Kovács és a Belsőkocsord utak felújítására eddig három alkalommal
nyújtottunk be pályázatot sajnos eredménytelenül. Egyet tudtok-e érteni azzal, hogy ismét éljünk
ezzel a pályázati lehetőséggel. 17.537.647,-Ft a pályázati összeg, amihez 15% önerőt kell biztosítani.
Aki ezen pályázat benyújtásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
26/2017. (IV.27.) határozata pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására – Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által
meghirdetett „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” meghirdetett
pályázat keretében a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcélra benyújtja pályázati
igényét.
Az Önkormányzata pályázatában fejlesztéssel érintett utcaként a Kovács utcát (555,612 hrsz) jelöli
meg. A beruházás bruttó összköltsége: 17.537.647,-Ft.
A megvalósítandó fejlesztéshez a pályázati adatlapon igényelt bruttó 14.906.999,-Ft támogatás
megítélése esetén 2.630.648,-Ft saját forrást biztosít.
Olaszliszka Község Önkormányzata a beszerzés támogatott költségein felüli részét a 2017. évi
költségvetés terhére vállalja.
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren
keresztül történik. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat összeállítására és
benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. május 2.
7./ Napirendi pont: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Fekete Gyula polgármester: A konyha felújítására már előző években is pályáztunk. Sajnos nem sikerült
nyernünk. Most is szeretnénk benyújtani, 40 MFt-ra lehet pályázni, 5% önerő kell hozzá. Aki ezen
pályázat benyújtásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
27 /2017. (IV.27.) határozata Pályázat benyújtása önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nemzetgazdasági
miniszter által meghirdetett „önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” benyújtja
pályázati igényét az Olaszliszka, Petőfi Sándor utca 23. szám (Hrsz: 664/2) alatti főzőkonyha és
ebédlő felújítására.
Az Önkormányzata pályázatában az alábbi alcélokat jelöli meg:
„c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével,
akadálymentesítésével,
d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával,
akadálymentesítésével, új étkező, étterem kialakításával”
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A beruházás bruttó összköltsége 42.105.263,-Ft. A megvalósítandó fejlesztéshez a pályázati
adatlapon igényelt 40.000.000,-Ft támogatás megítélése esetén 2.105.263,-Ft saját forrást
biztosít.
Olaszliszka Község Önkormányzata a beszerzés támogatott költségein felüli részét a 2017. évi
költségvetés terhére vállalja.
Az önkormányzat a projekt megvalósítását és finanszírozását 2017. évre tervezi.
Olaszliszka Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert a pályázat összeállítására és
benyújtására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2017. május 10.
8./ Napirendi pont: „Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal”
(TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005) pályázathoz partnerségi csatlakozás
Fekete Gyula polgármester: Sárospatak Város polgármestere azzal keresett meg bennünket, hogy
Sárospatak városa a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatallal konzorciumban támogatást nyert a „Helyi
foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal a TOP-5.1.2-15-BO1-201600005” elnevezésű program megvalósítására.
A csatlakozó önkormányzatok lehetővé teszik a községben élő álláskeresők számára a képzési és
foglalkoztatási programokban való részvételt, a munkaadók számára a kedvező bértámogatási
lehetőségek és egyéb szolgáltatások igénybevételét.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A pályázat lebonyolítása a munkaügyi központon keresztül fog történni.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki elfogadja a fenti
pályázathoz való partnerségi csatlakozást, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
28/2017. (IV.27.) határozata Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak
központtal" (TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005) pályázathoz partnerségi csatlakozás
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy együttműködő
partnerként csatlakozni kíván a Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak
központtal" (TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005) pályázathoz.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a konzorcium vezetővel az
együttműködési megállapodást megkösse.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
9./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Petrovics Csaba és neje első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmet
nyújtott be a képviselő-testület felé. Ilyen címen támogatás nem szerepel a költségvetésünkben.
Úgy emlékszem, hogy 2016. évben is volt ilyen kérelmük, amit szintén elutasított a képviselőtestület.
Kamarási Zoltánné képviselő: Ez a támogatási forma már évek óta megszűnt. Szerintem a szociális
bizottsághoz kellene fordulniuk.
Mikó Zoltán képviselő: Szociális bizottsági ülésen már beszéltünk róla. Találjuk ki, hogy 20-25 ezer
Ft-ot ilyen kivételes esetben hogyan tudnánk juttatni a kérelmezőnek.
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Dr. Stumpf Enikő jegyző: Ha az önkormányzat ezt a támogatási formát be akarja vezetni, akkor
rendeletet kell alkotni arról és számolni kell azzal, hogy a lakásvásárlások miatt több lesz a kérelem.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Jó lenne egy kicsit segíteni nekik.
Holykó Lászlóné képviselő: Ezt nem fogjuk győzni, nagyon sok az üres lakás a faluban.
Mikita József képviselő: El kellene különíteni valamennyi összeget, de akkor is bizonyos feltételeknek
meg kell felelni a kérelmezőknek. Szerintem is 20-25 ezer Ft-ot lehetne ilyen esetben adni.
Fekete Gyula polgármester: Egyet tudok érteni azzal amit a pénzügyi bizottság elnöke mond.
Szerintem írni kell nekik egy illedelmes levelet, hogy a képviselő-testület később bírálja el a
kérelmüket.
Fekete Gyula polgármester: Aki járt a faluban az látta, hogy 61 db fa elültetése megtörtént a Kossuth és
Szent István utcákon.
Mikita József képviselő: Ahová lehetett oda ültettünk, következőben pedig a belső útjainkat kell
fásítani.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: A felső buszmegállót ki kellene takarítani, az ülőkét pótolni, az
oldalát pedig nyitottá kellene tenni. Sajnos vannak, akik WC-nek használják. A ravatalozóba
bővíteni kellene a székek számát. Szeretném továbbá bejelenteni, hogy május 20-án családi nap,
szeretettel várom képviselő társaimat.
Fekete Gyula polgármester: A székekkel kapcsolatban már tavaly beszéltünk, hogy sötétebb műanyag
székeket vennénk, amit rendezvényeken is tudunk használni.
Kamarási Zoltánné képviselő: A szemétszedők nem mehetnének le a hótpatakig?
Fekete Gyula polgármester: Minden nap teljesen felesleges.
Kamarási Zoltánné képviselő: Nem minden nap csak igény szerint, kéthetente egy alkalommal. A
fesztivállal kapcsolatosan van-e már szervezkedés?
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Sanyi 4 óra előtt várt bennünket, hogy nézzük meg a tervezetet.
Kamarási Zoltánné képviselő: A Szepesi és a Kaczur féle házak megvásárlásával kapcsolatosan történte valami előrelépés?
Fekete Gyula polgármester: Barati ügyvéd úr fogja a szerződésekett elkészíteni, egy energetikai
tanúsítvány kell még hozzá, ami holnapra lesz kész.
Kamarási Zoltánné képviselő: A Soltész féle lakással mi a helyzet, mit fogunk kezdeni vele?
Fekete Gyula polgármester: Balázsi Gyulával megnéztük és úgy láttuk, hogy a szomszéd felől meg kell
erősíteni az alapot. A festők már összeírták, hogy mi kell a meszeléshez. Egy fiatal pár most
költözött haza Hollandiából, ők szeretnék egyelőre csak albérletbe venni, később pedig
megvásárolnák.
Mikita József képviselő: A Bánom úti fénysorompó jelzőlámpáját jó lenne led-es ízzóra cserélni.
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Fekete Gyula polgármester: A MÁV-tól ígéretet kaptam arra, ha anyagi lehetőségük lesz rá, akkor
megoldják.
Mikita József képviselő: Korábban beszéltünk arról, hogy a komp felé felszereltetjük a kamerát. A
Gamesz udvarban is rendet kellene tenni, mert nagyon rendezetlen.
Fekete Gyula polgármester: Ma tartottam eligazítást, hogy kezdjenek hozzá a takarításhoz.
Holykó Lászlóné képviselő: A Bánom út 2. alatt dolgozó lányokat hétvégente zaklatják a közmunkások
a szabadságok miatt, illetve az idősekhez olyan segítséget kellene küldeni, aki megbízható, úgy
hallottam, volt olyan eset, hogy meglopták az időseket.
Fekete Gyula polgármester: Igazad van. Volt már olyan, akit e miatt engedtem el.
Mikita József képviselő: A falubejárást minél hamarabb meg kellene tartani.
Fekete Gyula polgármester: Jövő héten melyik nap menjünk? Szerdán reggel jó mindenkinek? Akkor
szerdán reggel 8 órakor találkozunk a hivatalban. Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs,
megköszönöm mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 18 óra 40 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

