Jegyzőkönyv
Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 8-án,
15 órakor, az önkormányzat székhelyén (3933. Olaszliszka, Szent István u. 5.)
megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Andrássy István: köszönti a megjelenteket megállapítja a határozatképességet. Elmondja,
hogy a polgármester később érkezik a képviselőtestület ülésére, mivel a munkaügyi
központban a startmunka programról tárgyal. Kéri a napirendi pontok elfogadását a
meghívóban foglaltaknak megfelelően.
A képviselőtestület ülése határozatképes.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.) Előterjesztés a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
elfogadására.
Előterjesztő: polgármester
2.) Egyebek.

1.) Napirendi pont: Előterjesztés a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
rendelet elfogadására.
Andrássy István: A helyi önkormányzat 2012. évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést a
képviselők kézhez kapták. A 2012. évi költségvetést, ezen napirendi ponttal beterjeszti a
képviselőtestület elé. Kéri a bizottságok véleményét.
Kovalik Miklós: a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság összeült, hosszasan tárgyalták. A bizottság
beterjesztésre és tárgyalásra javasolja a költségvetést.
Frikker Györgyné: a Szociális és Oktatási Bizottság együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést a
Gazdasági és Ügyrendi Bizottsággal. A közoktatási törvény változásai érintik az
önkormányzat feladatait, ezért tisztázni kell bizonyos kérdéseket. A közoktatási feladatok
várhatóan 2013-tól kerülnek át az államhoz. A bizottság beterjesztésre és tárgyalásra
javasolja az előterjesztést.
15 óra 10 perckor Kerekes Attila polgármester a képviselőtestület ülésére megérkezik.
Kerekes Attila: elmondja, hogy immár negyedszer kellett a benyújtott startmunka programot
átdolgozni, e miatt volt Sárospatakon. A mai napig nem tudja támogatást nyert-e a program.
15 óra 18 perckor Kovalik Miklós képviselő távozik a képviselőtestület üléséről.
Frikker Györgyné: kimutatást kér a tartozásállományról, mivel az intézményi átvételt
megelőzően szükséges a kimutatás.

Pásztor Pál: kéri a társulás elnökét hasson oda a társult önkormányzatok vezetőire, minél
előbb rendezzék tartozásukat, mivel az önkormányzat gazdálkodási helyzete jelenleg is
nehezített.
Mikó Zoltán: a bevétel növelése miatt javasolja az ingatlanok értékesítését. Egyeztetni kell az
ingatlanok használóival. Úgy véli elrontották az Elga Zár Kft. felé az ingatlanértékesítésre
vonatkozó tárgyalást. Nem így kellett volna tárgyalni.
A képviselőtestület részletesen tárgyalta a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetésére vonatkozó
előterjesztést.

A képviselőtestület 6 igen szavazattal a napirend további tárgyalását elnapolta.

2.) Napirendi pont: Egyebek.
Andrássy István: javasolja a tiszteletdíj visszaállítását a költségvetési évre.
Kamarási Zoltánné: javasolja a lakcímbejelentés szabályairól szóló rendelet ismételt
megalkotását.
A jelenlévők elmondani mást nem kívántak, ezért a polgármester a képviselőtestület
rendkívüli ülését, 17 óra 02 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyző

Kerekes Attila
polgármester

2

