Jegyzőkönyv

Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 27-én,
13 óra 30 perckor, az önkormányzat székhelyén (3933. Olaszliszka, Szent
István u. 5.) megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Kerekes Attila: köszönti a megjelenteket megállapítja a határozatképességet.
A képviselőtestület ülése határozatképes.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
1.) Előterjesztés a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítására.
Előterjesztő: polgármester
2.) Előterjesztés a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
rendelet elfogadására.
Előterjesztő: polgármester
3.) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési
önkormányzatok 2012. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.
Előterjesztő: polgármester
4.) Tájékoztató a belső ellenőrzés 2011. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: körjegyző
5.) Előterjesztés ingatlanvagyon értékesítésére.
Előterjesztő: polgármester
6.) Egyebek.

1.) Napirendi pont: Előterjesztés a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítására.
Kerekes Attila: Elmondja, hogy a körjegyzőség munkatársai elkészítették az előreterjesztést
kéri a rendelet tervezet tárgyalását.
Kovalik Miklós: A gazdasági és ügyrendi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.

A képviselőtestület vita nélkül 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011. (II. 25.) rendelet módosításáról
1.§ A rendelet 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
1.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
- bevételi főösszegét:
499.879 ezer forintban
- kiadási főösszegét:
511.185 ezer forintban

- működési hiányát:
11.306 ezer forintban
állapítja meg.
2.§ A rendelet 2..§ helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ Olaszliszka-Vámosújfalu Községek Körjegyzősége a 2/C. számú melléklet szerint,
a Kerekerdő Óvoda a 3/B. számú melléklet szerint, a Hegyalja Általános Iskola a 4/C
számú melléklet szerint, az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény az 5/B. számú
melléklet szerint, mint költségvetési szervek külön-külön egy-egy önálló címet
alkotnak.
3.§ A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (1) Az 1. §-ban megállapított az önkormányzat és a költségvetési szervek
bevételeit forrásonként tartalmazó bevételeinek és kiadásainak, finanszírozási célú
műveleteket magában foglaló mérlegszerű részletezését ezen rendelet 1/D számú
melléklete tartalmazza.
(2) Az intézmény nélküli szakfeladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 6/D számú
melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzatait célonként a 7/C számú
melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatait feladatonként e rendelet
8/A számú melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és kiadásai előirányzatait, szakfeladatonként a 9/D. számú
melléklete tartalmazza.
(6) Az intézményekre lebontott engedélyezett létszámkeretet a 10/B. számú melléklet
tartalmazza.
(7) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó
kötelezettségeinek célok szerinti, évenkénti bontását a 11/C. számú melléklet
tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
előirányzatai mérlegszerű bemutatását a 12/D. számú melléklet tartalmazza.
(9) Olaszliszka Cigány Kisebbségi Önkormányzatának költségvetését kiadási és
bevételi előirányzatonként részletezve, felújítási kiadások előirányzatait célonként,
felhalmozási kiadások előirányzatait feladatonként, előirányzat felhasználási
ütemtervét bemutatva a 13. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 14/D. számú
melléklete tartalmazza.
(11) A céljellegű támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 15. számú melléklete
tartalmazza.
(12) A normatív állami hozzájárulásokat a rendelet 16/B. számú melléklete
tartalmazza.
(13) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat és kedvezményeket a 17.
számú melléklet tartalmazza.
(14) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait és
hozzájárulásait a 18. számú melléket tartalmazza.
(15) Az adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról szóló táblázatot a 19. számú
melléklet tartalmazza.
(16) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 20. számú melléklet
tartalmazza.
4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2.) Napirendi pont Előterjesztés a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására.
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Kerekes Attila: Az előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták, tárgyalásra
és elfogadásra javasolja.
Kovalik Miklós: Bizottság tárgyalta elfogadásra javasolja
Pongráczné Szerencsi Judit: Elfogadásra javasolja a rendeletet. A könyvvizsgálatot lefolytatta,
úgynevezett tiszta záradékot ad az önkormányzat pénzügyi mérlegére vonatkozóan. A
rendelet elfogadását javasolja.

A képviselőtestület vita nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
6/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV.
törvény 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetés
végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló zárszámadást
500.827 ezer Ft
költségvetési bevétellel
512.174. ezer Ft

költségvetési kiadással

3.020. ezer Ft
helyesbített pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati
szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és
kiadások mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
(3) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a
3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a
következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 4. és a 5. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként az 6. számú
melléklet szerint fogadja el.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és
címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat
és eszközök szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet
szerint fogadja el.
(6) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 10. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület Olaszliszka-Vámosújfalu Községek Körjegyzősége, mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási
előirányzatainak teljesítését 11. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően
hagyja jóvá.
(8) A
képviselő-testület
Olaszliszka-Makkoshotyka-Vámosújfalu Községek
Körjegyzősége, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és
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kiadási előirányzatainak teljesítését 22. számú mellékletekben foglaltaknak
megfelelően hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a Kerekerdő Óvoda, mint önállóan működő költségvetési
szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 12. számú mellékletekben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület a Hegyalja Általános Iskola, mint önállóan működő
költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 13. számú
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény, mint önállóan
működő költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 14. számú
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az intézmény nélküli szakfeladatok bevételi és kiadási
előirányzatainak teljesítését 15. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően
hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét,
egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a
16. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(14) Az eszközök és források mérlegszerű bemutatását a képviselőtestület a 17. számú
melléklet szerint fogadja el.
(15) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 18.
számú melléklet szerint állapítja meg.
(16) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 19. számú
mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(17) Az EU-s támogatással megvalósuló „Közművelődési funkciót ellátó épület külső
és belső felújítása Olaszliszkán” elnevezésű projekt pénzügyi elszámolását a 20.
melléklet szerint fogadja el.
(18) Az EU-s támogatással megvalósuló „Infrastruktúrafejlesztés a minőségi szociális
ellátás érdekében” elnevezésű projekt pénzügyi elszámolását a 21. melléklet szerint
fogadja el.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3.) Napirendi pont: Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
települési önkormányzatok 2012. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról.
Kerekes Attila: Elmondja, hogy az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról a képviselőtestület a
költségvetési rendelet elfogadásakor döntött. A pályázat benyújtásához szükséges a
képviselő testület nyilatkozata a kizáró feltételek hiányáról
Kovalik Miklós: Bizottság tárgyalta elfogadásra javasolja.

A képviselőtestület vita nélkül 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2012. (IV. 27.) K.T. határozata:
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja
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alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei
önkormányzati tartalékból származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2.) Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a megyei önkormányzati
tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.
évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot
teszi:
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő feletti.
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen
jogcímen 13.500 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési
rendeletét 44.629 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett,
és az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.

4.) Napirendi pont: Tájékoztató a belső ellenőrzés 2011. évi tevékenységéről.
dr. Rózsahegyi Ferenc: a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Belsőellenőrzési Csoportja
elkészítette az önkormányzat 2011. évi belsőellenőrzési összefoglaló jelentését, melyet a
képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak. Kéri az előterjesztés megtárgyalását.
Kovalik Miklós: A gazdasági és ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolja.

A képviselőtestület vita nélkül, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
10/2012. (IV. 27.) K.T. határozata:
Tájékoztató a belső ellenőrzés 2011. évi tevékenységéről.
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a belső
ellenőrzés 2012. évi tevékenységéről szóló jelentést, és a következőről határozott:
A képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt, Olaszliszka Község Önkormányzata
2011. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló éves ellenőrzési, éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadta.

5.) Napirendi pont: Előterjesztés ingatlanvagyon értékesítésére.
Kerekes Attila: Elmondja, hogy ingatlan csere céljából kereste meg az önkormányzat képviselő
testületét Bogyó András Zoltán olaszliszkai lakos. A felajánlott ingatlan pár négyzetméterrel
kevesebb, mint az önkormányzat tulajdonában lévő, viszont aranykorona értéke mintegy
háromszoros. Úgy véli az ügylet a fenti tények okán nem okoz vagyoni hátrányt az
önkormányzatnak, javasolja az ingatlan csere jóváhagyását.
Kovalik Miklós: Gazdasági és ügyrendi bizottság tárgyalta az ingatlan cserét, támogatják az
előterjesztés elfogadását.
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A képviselőtestület, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
11/2012. (IV. 27.) K.T. határozata:
az Olaszliszka zártkert 3071 helyrajzi számú ingatlan átruházásáról.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a kizárólagos
tulajdonában lévő, Olaszliszka, zártkert 3071 helyrajzi számú, 3221 m2 térmértékű
1,67 kataszteri tiszta jövedelmű, rét művelési ágú ingatlanát, a Bogyó András Zoltán,
Olaszliszka, Bánom u. 25/1 szám alatti lakos tulajdonát képező Olaszliszka zártkert
2026 helyrajzi számú 3137 m2 térmértékű 3,26 kataszteri tiszta jövedelmű, rét
művelési ágú ingatlana ellenében átruházza, csere jogcímen.
2.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert tulajdon átruházásra vonatkozó
csere szerződés aláírására.

6.) Napirendi pont: Egyebek.
dr. Rózsahegyi Ferenc: a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás, Társulási tanácsa 2011
novemberi ülésén döntött a társulási megállapodás módosításáról a munkaszervezet
vezetőjének munkáltatói joga és a belső ellenőrzés vonatkozásában. A módosítás
hatálybalépéséhez szükséges, hogy a kistérségi önkormányzatok képviselőtestületei a
módosítást minősített többséggel elfogadják.
A körjegyző a módosításra vonatkozó előreterjesztést felolvassa.

A képviselőtestület vita nélkül, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
12/2012. (IV. 27.) K.T. határozata:
döntés a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának
kiegészítéséről és módosításáról.
1.) Vámosújfalu Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Sárospataki
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának kiegészítésére és
módosítására vonatkozó előterjesztését megtárgyalta.
2.) A képviselőtestület a Társulási Tanács által 2011. év novemberében elfogadott
társulási megállapodást érintő 3.5 pontja belső ellenőrzési feladatokra, és 4.7 pontja
munkaszervezetre vonatkozó módosítását, illetve kiegészítését jóváhagyja.
3.) Felhívja a polgármestert, hogy ezen határozatot a Társulási Tanács elnökének
küldje meg, a Társulási megállapodás hatályba lépése érdekében.
Felelős: polgármester
Határidő: haladéktalanul

Kerekes Attila: elmondja, hogy a Bánom út 2 szám alatti ingatlanon zajló beruházás építésre
vonatkozó közbeszerzési eljárását meg kell indítania a képviselő testületnek, ehhez
szükséges a közbeszerzésre vonatkozó eljárásrend elfogadása, továbbbá a lehetséges
ajánlattevők megnevezése. Javasolja a Nyírmonolit Bt-t, a Spedox Kft-t, a Radiális Kft-t,
ajánlatkérőként meghívni az eljárásba. Az említett cégek korábban már dolgoztak az
önkormányzatnál fő, illetve alvállalkozói tevékenységben. A munkájuk minősége ismert.
Kérdezi a képviselőtestületet javasolnak-e még az említetteken kívül ajánlatvevőket.
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A képviselőtestület részéről további ajánlatevőre vonatkozó javaslat nem érkezett.
A körjegyző a közbeszerzési eljárásrendet ismerteti a képviselőtestülettel.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
13/2012. (IV. 26.) K.T. határozata:
A szociális pályázat közbeszerzési eljárása előkészítéséről.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Infrastruktúrafejlesztés a
minőségi szociális ellátás érdekében Olaszliszkán elnevezésű ÉMOP-4.2.1/C-09-20100006 azonosítószámú pályázat építési beruházásának végrehajtása érdekében az
alábbi döntést hozta:
1.) A képviselőtestület a fenti pályázathoz kapcsolódó ezen határozat előterjesztését
képező közbeszerzési eljárásrendet elfogadja.
2.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az építési beruházás
kivitelezésére vonatkozóan a Nyírmonolit Bt. (Nyíregyháza, Kossuth u. 50.) a
Radiális Kft. (Monok, József Attila u. 30.) és a Spedox Kft. (Nyíregyháza, Kökény
u. 34.) építőipari cégektől kérjen ajánlatot.
Felelős: polgármester
Határidő: haladéktalanul

A jelenlévők elmondani mást nem kívántak, ezért a polgármester a képviselőtestület nyílt
ülését, 14 óra 52 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyző

Kerekes Attila
polgármester
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