JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 24.
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

Meghívottak
Pongráczné Szerencsi Judit
Séra Ferencné
Orsós Péter
Balázsiné Kaczur Anikó
Balázsi Gyula

könyvvizsgáló
gazdálkodási előadó
RNÖ. elnöke
Olaszliszkai Polgárőr Egyesület elnöke
Olaszliszkai Sportegyesület elnöke

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.
2./ Olaszliszka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
(előirányzat módosítás).
3./ Olaszliszka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
elfogadása.
4./ Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata
családgondozójának tájékoztatója a gyermekvédelem helyzetéről.
5./ Olaszliszkáért Egyesület beszámolója.
6./ Olaszliszkai Polgárőr Egyesület beszámolója.
7./ Olaszliszkai Sportegyesület beszámolója.
8./ Egyebek.
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
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Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2./ Olaszliszka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
(előirányzat módosítás).
3./ Olaszliszka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
elfogadása.
4./ Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata
családgondozójának tájékoztatója a gyermekvédelem helyzetéről.
5./ Olaszliszkáért Egyesület beszámolója.
6./ Olaszliszkai Polgárőr Egyesület beszámolója.
7./ Olaszliszkai Sportegyesület beszámolója.
8./ Egyebek.
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Fekete Gyula polgármester: Lejárt határidejű határozatunk nem volt. Azok a pályázatok, amikről
rendkívüli testületi ülésen beszéltünk, beadásra kerültek. Azóta már a hiánypótlási felhívásra is
reagáltunk. Rövidesen a szegregációs pályázatunk is beadásra kerül.
2./ Napirendi pont: Olaszliszka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása (előirányzat módosítás)
Fekete Gyula polgármester: Felkérném Séráné Juditot, hogy ugyanúgy, mint a pénzügyi bizottsági
ülésen itt is röviden tájékoztassa a képviselő-testületet a rendeletmódosításról.
Séra Ferencné gazdálkodási előadó felolvassa és megmagyarázza az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztést, mely jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek a módosítással kapcsolatban észrevétele, javaslata?
Holykó Lászlóné képviselő: A pénzügyi bizottság a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet módosítását megtárgyalta, javasoljuk elfogadásra.
Fekete Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy aki a második napirendi ponthoz kapcsolódó rendelet-tervezettel egyet ért,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
1.§ A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
433.635.650 Ft
költségvetési bevétellel
433.635.650 Ft
költségvetési kiadással
állapítja meg.”
2. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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3./ Napirendi pont: Olaszliszka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
Fekete Gyula polgármester: A bizottsági ülésen ezt a rendelet-tervezetet is megtárgyalta a gazdasági
bizottság. Ismét megkérdezem Juditot, hogy a kiküldött anyagot kívánja-e kiegészíteni?
Séra Ferencné gazdálkodási előadó: A kiküldött beszámoló mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi
részletes bemutat mindent. Ha valakinek kérdése van, megpróbálok válaszolni rá.
Holykó Lászlóné képviselő: A kiküldött anyag végén van egy tájékoztató, melyben részletesen minden
fel van sorolva, a pénzügyi bizottság a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet
megtárgyalta, elfogadásra javaslom.
Fekete Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy aki a harmadik napirendi ponthoz kapcsolódó rendelet-tervezettel egyet ért,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
6/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
Olaszliszka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
437.461.020 Ft
Költségvetési bevétellel
401.520.771 Ft
Költségvetési kiadással
35.940.249 Ft
helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3.,
mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1.
és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül
megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 7.1. mellékletekben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
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(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a
2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek
vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4./ Napirendi pont: Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálata családgondozójának tájékoztatója a gyermekvédelem helyzetéről
Fekete Gyula polgármester: A Zempléni Családokért Alapítvány Családgondozója Várkonyiné Szócsi
Erika családgondozó nem tud itt lenni az ülésünkön, de írásos beszámolóját elküldte. Sajnos egyre
több esetkonferenciát kell tartaniuk. Megkérlek benneteket, hogy mondjátok el a véleményeteket a
beszámolóról.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Az óvodának jó a kapcsolata a családgondozóval, bármi
problémánk van, jön és megbeszéljük.
Fekete Gyula polgármester: Aki a Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
35/2017. (V.24.) határozata Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálata családgondozójának tájékoztatója a gyermekvédelem helyzetéről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zempléni Családokért Alapítvány Térségi
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata családgondozójának beszámolóját a gyermekvédelem
helyzetéről megtárgyalta és azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5./ Napirendi pont: Olaszliszkáért Egyesület beszámolója
Fekete Gyula polgármester: Felkérem Mitrikné Oldal Arankát az Olaszliszkáért Egyesület elnökét,
hogy szíveskedjen tájékoztatni a képviselő-testületet
Mitrikné Oldal Aranka az Olaszliszkáért Egyesület elnöke felolvassa és értékeli a 2016-os évet,
amely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése vagy észrevétel?
Kamarási Zoltánné képviselő: Én csak annyit szeretnék kérni, hogy arra figyeljen az egyesület, hogy a
szórólapok a település egészére jussanak el, gondolok itt különösen az alvégre.
Mitrikné Oldal Aranka az Olaszliszkáért Egyesület elnöke: 600 db szórólap volt elkészítve kihordásra,
azonban amit észrevételeztél mindig visszatérő probléma. Segítsetek, hogy tudjuk ezt
megnyugtatóan megoldani.
Fekete Gyula polgármester: Jogos az észrevétel, a panasz. Az egyesület munkájával kapcsolatban van-e
valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja az Olaszliszkáért Egyesület
beszámolóját, az kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
36/2017. (V.24.) határozata az Olaszliszkáért Egyesület beszámolójáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Olaszliszkáért Egyesület elnökének
beszámolóját az egyesület 2016. évi tevékenységéről megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Napirendi pont: Olaszliszkai Polgárőr Egyesület beszámolója
Fekete Gyula polgármester: Megkérem Balázsi Kaczur Anikót az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület
elnökét, hogy a polgárőri tevékenységgel kapcsolatosan tartsa meg a beszámolóját.
Balázsi Kaczur Anikó az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület elnöke felolvassa és magyarázza a
beszámolót, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm a szóbeli kiegészítést. A rendőrség véleménye szerint is a
polgárőr egyesület jól működik.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Biztonságot ad a településnek, ha van egy jól működő polgárőr
egyesületünk. További kitartást.
Fekete Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy aki elfogadja az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
37/2017. (V.24.) határozata az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület beszámolójáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület
megbízott elnökének beszámolóját az egyesület 2016. évi tevékenységéről megtárgyalta és azt
elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7./ Napirendi pont: Olaszliszkai Sportegyesület beszámolója
Fekete Gyula polgármester: Megkérem Balázsi Gyulát az Olaszliszkai Sportegyesület elnökét, hogy
tartsa meg a beszámolóját.
Balázsi Gyula az Olaszliszkai Sportegyesület elnöke felolvassa és magyarázza a beszámolót, mely
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fekete Gyula polgármester: Mondjátok el a véleményeteket a beszámolóval kapcsolatosan.
Kamarási Zoltánné képviselő: Örülök a sikereteknek. A közmunkások körében azonban a hír járja,
hogy akik fociznak, azokkal kivételt teszel.
Balázsi Gyula az Olaszliszkai Sportegyesület elnöke: Ezut a vádat visszautasítom, bárki elé oda merek
állni, aki ezt állítja, sőt inkább azt látom, hogy akik járnak focizni, azok jobban teljesítenek a
közmunkaprogramban. A munkát és a sportot külön tudom választani.

6
Fekete Gyula polgármester: Megköszönöm a sportolóknak és a vezetésnek az elvégzett munkát. Ezzel
kapcsolatban van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki elfogadja az
Olaszliszkai Sportegyesület beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
38/2017. (V.24.) határozata Az Olaszliszkai Sportegyesület beszámolójáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Olaszliszkai Sportegyesület elnökének
beszámolóját az egyesület 2016. évi tevékenységéről megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Az Elga-Zár Kft. kérelmet nyújtott be a hivatal felé, melyben kéri, hogy a
dohánybolt mellett lévő átjáró lezárását ismét tárgyalja meg a képviselő-testület. Korábban az átjáró
fennmaradása mellett döntött a testület, most kéri az Elga-Zár Kft., hogy tárgyaljuk át újra a
helyzetüket.
Kamarási Zoltánné képviselő: Korábban Én is az átjáró fennmaradása mellett döntöttem, de most a
lezárása mellett szavazok. Azt nem lehet, hogy fiatalok ott randalírozzanak, mások nyugalmát
zavarják.
Mikita József képviselő: Én korábban is a lezárás mellett döntöttem, most sem teszek másként.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Szerintem is le kell zárni, nappal is eldugott helynek számít.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki úgy
dönt, hogy a Petőfi út és a Szent István út közötti átjárót zárja le az önkormányzat, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
39/2017. (V.24.) határozata az olaszliszkai Petőfi út és a Szent István út közötti átjáró
megszüntetéséről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat
tulajdonában álló, az olaszliszkai belterületi 696/13 helyrajzi szám alatt található ingatlant – mely
gyalogos átjáróként szolgál a Petőfi út és a Szent István út között – lezárja, ezáltal az azon történő
átjárást megszünteti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Fekete Gyula polgármester: Érkezett egy kérelem Balázs Barbara részéről, mely szerint szeretné először
bérbe venni, majd később megvásárolni a Soltész-féle önkormányzati ingatlanunkat.
Holykó Lászlóné képviselő: Van itt más olyan család is, akik szeretnék bérbe venni. Megállapodtunk
abban, hogy nem adjuk bérbe, csak értékesítjük.
Mikita József képviselő: Amikor falubejáráson voltunk akkor eldöntöttük, hogy ezt a lakást
értékesíteni fogjuk.
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Kamarási Zoltánné képviselő: Vegyék fel a CSOK-ot vagy hitelt és fizessék ki, nem nagy összegről van
szó. Ráadásul most újítjuk fel, lelakják, aztán megint kezdhetjük a felújítást.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Ez egy fiatal pár, jó lenne őket a faluban tartani. Szerintem úgy
kössünk velük szerződést, ha egy éven belül nem vásárolják meg a lakást, akkor ki kell költözniük.
Fekete Gyula polgármester: Ha a testület csak értékesítésben gondolkodik, én nem erőltetem a dolgot.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Ha az önkormányzat költ az ingatlan felújítására, akkor senkinek nem áll
érdekében, hogy üresen álljon.
Mikó Zoltán képviselő: Az elmúlt testületi ülésen arról beszéltünk, hogy a településünkön letelepedő
kívánó fiatalokat valamilyen módon támogassuk.
Fekete Gyula polgármester: Akkor hozzunk egy olyan döntést, hogy hirdessük meg eladásra az
ingatlant. Aki azzal egyet ért, hogy a Soltész-féle önkormányzati lakást eladásra meghirdessük,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
40/2017. (V.24.) határozata az olaszliszkai belterületi 771 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező
olaszliszkai belterületi 771 helyrajzi szám alatt található, természetben 3933 Olaszliszka, Szent
István út 89/3. szám alatt található, 1152m2 területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlanát
1.500.000,- Ft eladási áron értékesítésre meghírdeti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Fekete Gyula polgármester: Lassan célegyenesbe ér a Losó Béla által megvásárolni kívánt
önkormányzati ingatlan ügye. Ahhoz, hogy pontot tudjunk tenni az ügy végére, kell egy testületi
döntést hoznunk arról, hogy az olaszliszkai 092/16 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett jelzálogot vezessék
át a 092/15 hrsz-ú ingatlanra. Ebből nekünk semmi hátrányunk nem származik. Tehát aki egyetért
azzal, hogy az olaszliszkai 092/16 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett jelzálogot vezessék át a 092/15 hrszú ingatlanra, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
41/2017. (V.24.) határozata az olaszliszkai 092/16 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett jelzálognak az
olaszliszkai 092/15 hrsz-ú ingatlanra történő átjegyzéséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az
olaszliszkai 092/16 hrsz-ú ingatlanra az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium javára
2007.04.16. napján 35372/2007.04.16. számú határozat alapján, 3.140.000,- Ft, azaz hárommillióegyszáznegyvenezer forint támogatás és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogot az olaszliszkai 092/15
hrsz-ú ingatlanra átjegyezzék.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Fekete Gyula polgármester: A turisztikai szálláshely kialakításával kapcsolatban a május 9-én tartott
rendkívüli ülésünkön hoztunk egy döntést, mely szerint három céget kértünk fel arra, hogy adjanak
árajánlatot a kivitelezésre. A megadott határidőig egyetlen ajánlat érkezett a felhívásra a nyíregyházi
LINEA ROAD Kft. elnevezésű cégtől.
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Mikita József képviselő: Szeretném jelezni, hogy a zarándok ház Bodrog felé lévő hátsó fala 7 cm-rel
meg van dőlve.
Fekete Gyula polgármester: Meg fogjuk nézni és a kivitelezést végző cég felé jelzéssel fogok élni. Aki
egyet ért azzal, hogy a turisztikai szálláshely kialakítását a LINEA ROAD Kft. végezze, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
42/2017. (V.24.) határozata „Turisztikai szálláshely kialakítása” beruházás kivitelezőjének
kiválasztása
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Turisztikai szálláshely kialakítása”
beruházás közbeszerzésnek nem minősülő beszerzési eljárásához kapcsolódóan benyújtott
ajánlatok alapján az ÉSZ-KERT Kft által az „Eljárás eredményéről szóló tájékoztatással”
összhangban nyertes ajánlattevőként a LINEA ROAD Kft (4431 Nyíregyháza, Napfény utca 43.)
ajánlattevőt hirdeti ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Gyula polgármestert, hogy a LINEA ROAD Kft-vel
nettó 14 238 434 Ft vállalási díj ellenében a vállalkozói szerződést megkösse.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: képviselő-testület
Fekete Gyula polgármester: Az aljegyzőnk szeretne egy kérelmet benyújtani a képviselő-testület részére.
dr. Séra Róbert aljegyző: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a Bodrogolaszi Közös
Önkormányzati Hivatal Olaszliszkai Kirendeltségén dolgozó köztisztviselővel, Kostyó Edinával
élettársi kapcsolatot létesítettem, ezáltal megvalósult a Kttv. 84.§ (1) bekezdésében meghatározott
összeférhetetlenségi ok. Kérem Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő-testületét, hogy
részemre a Kttv. 231. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az együttalkalmazási tilalom alóli
felmentést legyen szíves megadni.
Fekete Gyula polgármester: Aki ezzel egyet ért azzal, hogy a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati
Hivatal aljegyzője részére a képviselő-testület adjon felmentést az együttalkalmazási tilalom alól,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
43/2017. (V.24.) határozata dr. Séra Róbert aljegyző összeférhetetlenségi ügye
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati
Hivatal aljegyzője, dr. Séra Róbert kérelme alapján úgy határozott, hogy a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. §(1) bekezdésében foglalt együttalkalmazási
tilalom alól felmentést ad.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
Fekete Gyula polgármester: Elkészült 4 db asztal padokkal együtt. Szeretném, ha a képviselő-testület
döntene arról, hogy hová kerüljenek kihelyezésre.
Kamarási Zoltánné képviselő: A Kossuth szobor és a templom lejáró közé lehetne tenni egyet.
Holykó Lászlóné képviselő: Szerintem a játszótérre is kellene tenni egyet.
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Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Javaslom, hogy a Batta Ferenc által működtetett sörözővel szemben
lévő üres területre is tegyünk egyet.
Mikita József képviselő: A negyedik asztal lehetne a roma önkormányzat által kialakított szabadidő
parkban.
Fekete Gyula polgármester: Van még faanyagunk, abból lehetne padokat készíteni.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Szerintem a templom mellé ne tegyünk asztalt, oda elég a pad
is, jobb lenne, ha az asztal a szeretetszolgálat elé kerülne, és ahová a padokat és asztalokat
kihelyezzük, oda szemétgyűjtő is állítsunk fel.
Fekete Gyula polgármester: Az majd a következő hónapban lesz lehetséges.
Holykó Lászlóné képviselő: Ma beszéltem Budainéval. Azt mondta, hogy egyik szomszédjának sincs
WC-je. Fel kellene szólítani őket.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: A Táncsics úton Pefferéknek is kellene küldeni felszólítást,
ugyanis az általuk felhalmozott szeméttől rengeteg a patkány a környéken.
Holykó Lászlóné képviselő: A piactér hátsó részét az árusok WC-nek használják. Pente Józsit is fel
kellene szólítani, hogy a temető sarkánál lévőt házát tegye rendbe. A zarándokház még mindig
nincs folyamatosan nyitva.
Fekete Gyula polgármester: A zarándokház 9 órától 17 óráig van nyitva, 12 órától 12:30-ig van
ebédszünet.
Holykó Lászlóné képviselő: Az alvég mikor lesz lekaszálva?
Mikita József képviselő: Ma már láttam, hogy kaszálják. Én inkább a Rákóczi u. 1. szám alatti
önkormányzati telek miatt szeretnék szólni, ugyanis nyakig ér benne a gaz.
Holykó Lászlóné képviselő: Kovács L. János odaadná a lucernáját az önkormányzatnak, ha valaki
lekaszálná.
Mikita József képviselő: Közmunkaprogram még mindig nincs rendben. Képviselő úrnak a portáján
munkaidőben disznót vágott az egyik közfoglalkoztatott, valamint úgy tudom, hogy neked is
dolgoztak a szőlődben polgármester úr, állítólag hálapénzt kaptak és még a napjuk is be volt írva.
Fekete Gyula polgármester: Nézd meg az aznapi jelenléti ívet. Igazolt távollét van mindegyiknek beírva,
én pedig napi 5.000.-Ft-ot fizettem napszámba.
Mikita József képviselő: Az AVIA értékesítésével van-e valami? A mezőőrökkel kapcsolatban csak
eggyel találkozok mindig a határban. A többi hol van? Mizsák Józsinak az újtelepítéséből ellopták
az oltványokat. Az uszadékfát is ki lehetne fogni, nagyon sokat tudnánk vele spórolni.
Fekete Gyula polgármester: Ha a helyközségnek bármi gondja volt, mindig szólt. Ha valaki telepít,
gondoskodjon az őrzésről, ne az önkormányzat mezőőre védje meg. Nagyon nehéz ebben lépni.
Korábban megkérdeztem, hogy az uszadék fát hogy lehet hivatalosan kifogni. Erre hivatalos
engedély nincs, anélkül pedig ezt nem lehet megtenni.
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Kamarási Zoltánné képviselő: Nagyon felkapta a fejét a maszek közmunka. Reggel aláírja a jelenléti
ívet, és már viszik is napszámba. Azt tapasztaltam, amikor testületi ülés van, azon a napon
aktívabbak a szemétszedők. Az alsó buszmegállót körbe kellene kaszálni.
Fekete Gyula polgármester: A buszmegállót visszabontattam, egyelőre még nincs kibetonozva. Van-e
még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 18 óra 30 perckor véget ért.

K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

