Jegyzőkönyv
Készült:

Olaszliszka, Makkoshotyka és Vámosújfalu Községek Önkormányzatai
Képviselőtestületének, 2012. október 4-én, 17 órától Olaszliszka Község
Önkormányzat székhelyén (3933. Olaszliszka, Szent István út 5.)
megtartott nyílt együttes képviselőtestületi üléséről.

Jelen vannak:

a jelenléti ív szerint.
Makkoshotyka Község Önkormányzata részéről:
Bodnár István és Botos Zsolt képviselők távol vannak.
Vámosújfalu Község Önkormányzata részéről:
Kontrás Miklós alpolgármester és Sipos Gergő képviselő távol vannak.

Kerekes Attila: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete nevében köszönti a
képviselőket. Megállapítja a határozatképességet.
Olaszliszka Község Képviselőtestületének ülése határozatképes.
Kántor Ferenc: Makkoshotyka Község Önkormányzat Képviselőtestülete nevében köszönti a
képviselőket. Megállapítja a határozatképességet.
Makkoshotyka Község Képviselőtestületének ülése határozatképes.
Felházi József: Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete nevében köszönti a
képviselőket. Megállapítja a határozatképességet.
Vámosújfalu Község Képviselőtestületének ülése határozatképes.
Kerekes Attila: kéri a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
Kántor Ferenc: kéri a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
Felházi József: kéri a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
Olaszliszka Község Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, Makkoshotyka Község
Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, míg Vámosújfalu Község Képviselőtestülete 3 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
Együttes ülésen:
1.) Előterjesztés a járási hivatalok kialakításáról. Megállapodás elfogadása.
Előterjesztő: körjegyző
2.) Szándéknyilatkozat kinyilvánítása a közös önkormányzati hivatal kialakításával
kapcsolatban.
Előterjesztő: polgármesterek
3.) Egyebek.

1.) Napirendi pont: Előterjesztés a járási hivatalok kialakításáról. Megállapodás elfogadása.
dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy a járások kialakításával felállításra kerülnek a járási
hivatalok, melyek működőképességének biztosítására a jogszabály előírásának megfelelően a
székhely önkormányzatnak személyeket és eszközöket kell átadnia a hivatalok részére 2013.
január 1-től. A gesztor részéről 3 fő köztisztviselő kerül átadásra az általuk használt eszközökkel
együtt. Konkrétan Olaszliszkáról két fő, míg Makkoshotykáról egy fő köztisztviselő. Ezen felül a
településeknek a járási hivatalokból kijáró ügysegédek részére egy helyiséget felszerelve kell
használatba adni. Javasolja, mivel a gesztor nem rendelkezik elegendő eszközzel a
tagtelepülések biztosítsák az eszközöket, amelyeket majd a gesztor adja tovább a járás részére.
Az érintett köztisztviselőkkel egyeztetett, a kolléganők az átadást tudomásul vették. Kéri a
képviselőtestületeket az írásos előterjesztésnek megfelelően hozzák mega szükséges döntéseket.
Abban az esetben, ha a képviselőtestületek nem döntenek, a kormánymegbízott határozattal
rendelkezik a döntés meghozataláról, mely döntéssel szemben jogszabálysértésre hivatkozással
közigazgatási per kezdeményezhető.
Andrássy István: javasolja, az egy fő köztisztviselőt Vámosújfalu részéről átadni.
Varga Gyula: a kormányhivatali levél, előterjesztés egyértelmű. Elvonja a létszámot a gesztortól
és erről Vámosújfalunak dönteni nem kell, nem dolga.
Az előterjesztéssel kapcsolatban részletes, hosszas vita alakult ki.
Kántor Ferenc: Kéri a képviselőtestület döntsön az előterjesztésről.
Makkoshotyka Község Önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Makkoshotyka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
64/2012. (X. 4.) K.T. határozata
Informatikai eszközök átadásáról.
Makkoshotyka Község Önkormányzat Képviselőtestülete átad egy személyi
számítógépet és nyomtatót Olaszliszka Község Önkormányzatának, mint a körjegyzőség
székhely településének a járási hivatalok kialakítása céljához. Az átadott eszközök az
átadó település tulajdonában maradnak, a székhely település csak az átadásra jogosult a
járási hivatal részére.

Makkoshotyka Község Önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Makkoshotyka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
65/2012. (X. 4.) K.T. határozata
a járási hivatalok kialakításáról
Makkoshotyka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járási hivatal kialakításáról
szóló előterjesztést megtárgyalta és a járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm.
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rendelet alapján elkészített, - az előterjesztés mellékletét képező – „Megállapodás a járási
(fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához” megnevezésű megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határidőben történő aláírására.
Makkoshotyka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenesen biztosítja a
településre kirendelt települési ügysegéd Makkoshotyka település lakossága számára
nyújtandó ügyintézése céljára az önkormányzat tulajdonát képező Makkoshotyka,
Kossuth út 2. szám alatti, az önkormányzat hivatalos helyiségében található 7,68 m2
nagyságú irodát ügyintézésre alkalmas szokásos berendezési és felszerelési tárgyakkal.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 31.

Felházi József: kéri a képviselőtestület döntsön az előterjesztésről.
Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének
24/2012. (X. 4.) K.T. határozata
Informatikai eszközök átadásáról.
Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete átad egy személyi számítógépet
és nyomtatót Olaszliszka Község Önkormányzatának, mint a körjegyzőség székhely
településének a járási hivatalok kialakítása céljához. Az átadott eszközök az átadó
település tulajdonában maradnak, a székhely település csak az átadásra jogosult a járási
hivatal részére.

Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének
25/2012. (X. 4.) K.T. határozata
a járási hivatalok kialakításáról
Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járási hivatal kialakításáról
szóló előterjesztést megtárgyalta és a járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm.
rendelet alapján elkészített, - az előterjesztés mellékletét képező – „Megállapodás a járási
(fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához” megnevezésű megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határidőben történő aláírására.
Vámosújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenesen biztosítja a
településre kirendelt települési ügysegéd Vámosújfalu település lakossága számára
nyújtandó ügyintézése céljára az önkormányzat tulajdonát képező Vámosújfalu, Csécsi
Nagy Pál út 8. szám alatti, az önkormányzat hivatalos helyiségében található 11,07 m2
nagyságú irodát ügyintézésre alkalmas szokásos berendezési és felszerelési tárgyakkal.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 31.
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Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a
napirend további tárgyalását elnapolta.

2.) Napirendi pont: Szándéknyilatkozat kinyilvánítása a közös önkormányzati hivatal
kialakításával kapcsolatban.
dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy a részére megküldött levél továbbításával bízta meg a
kormányhivatal főigazgatója. A levélben kérte a polgármestereket nyilatkozzanak a 2013
januárjától kialakítandó közös önkormányzati hivatalokról szóló elképzeléseikről. Ennek okán
javasolta a napirendi pont tárgyalását.
Kántor Ferenc: elmondja, hogy a januártól hatályos törvényi előírások miatt a jelenlegi
körjegyzőség nem maradhat fenn. Számított volna Olaszliszka és Vámosújfalu testületeire a
későbbi együttműködésben. Álláspontja szerint az aljegyző alkalmazása miatt észszerűnek tűnik
a négyes formáció.
Javasolja a Bodrogolaszi, Vajdácska, Erdőhorváti, vagy az Erdőhorváti, Komlóska, Hercegkút
településsekkel történő közös önkormányzati hivatal kialakítását.
Felházi József: jó a kapcsolat Olaszliszkával. Javaslata szerint a gesztori feladatok ellátását
Vámosújfalu venné át, ezzel segítve Olaszliszka teherviselését.
Kerekes Attila: tárgyalhatnak erről, de előbb Vámosújfalu rendezze tartozását Olaszliszka felé. Jó
a település helyzete, mert akár egy kis településsel együtt is teljesíthetik a jogszabályi
előírásokat.
Makkoshotyka Község Önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Makkoshotyka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
66/2012. (X. 4.) K.T. határozata
szándéknyilatkozat kinyilvánítása a közös önkormányzati hivatal kialakításával
kapcsolatban.
1.) Makkoshotyka Község Önkormányzata a képviselőtestület döntése értelmében
Erdőhorváti Komlóska Hercegkút településekkel, vagy Bodrogolaszi, Vajdácska,
Erdőhorváti településekkel alakít ki 2013-tól közös önkormányzati hivatalt.
2.) A képviselőtestület a közös hivatal kialakításának részleteiről később dönt.

Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének
26/2012. (X. 4.) K.T. határozata:
szándéknyilatkozat kinyilvánítása a közös önkormányzati hivatal kialakításával
kapcsolatban.
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1.) Vámosújfalu Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal 2013. január 1-vel
történő kialakítását kinyilvánítja Olaszliszka Község Önkormányzatával.
2.) A képviselőtestület a közös hivatal kialakításának részleteiről később dönt.

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
33/2012. (X. 4.) K.T. határozata:
szándéknyilatkozat kinyilvánítása a közös önkormányzati hivatal kialakításával
kapcsolatban.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat képviselőtestülete, közös önkormányzati hivatal 2013.
január 1-vel történő kialakítását kinyilvánítja elsősorban Vámosújfalu Község
Önkormányzatával, másodsorban Sárazsadány Község Önkormányzatával,
harmadsorban Tolcsva Község Önkormányzatával.
2.) A képviselőtestület a közös hivatal kialakításának részleteiről később dönt.

3.) Napirendi pont: Egyebek.
Kerekes Attila: elmondja, hogy megkeresték, csatlakozzon az önkormányzat a Kárpátok
Eurórégió együttműködéshez. Az együttműködés célja a turisztikai lehetőségek kiaknázása, a
lakosság életminőségének a javítása, tudásközpont létrehozása, megújuló energiaforrások
felhasználása. Az alakuló EGTC-ben határai: Szerencs, Sárospatak, Abaújszántó, Gönc, Pálháza
a nagyobb városok és a hozzájuk tartozó kisebb községek – 57 település. Javasolja a csatlakozást.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
34/2012. (X. 4.) K.T. határozata:
Kárpátia Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulásba történő tagsági belépés.
Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselőtestülete úgy döntött, hogy az
önkormányzat korábbi belépési szándék-nyilatkozatának megfelelően Olaszliszka
Község Önkormányzata a Kárpátia Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás „b.a.” (Szlovákia
Komarovce) tagja legyen, a
Csoportosulásba lépjen be.
A képviselő testület egyhangú határozatával döntött arról, hogy:
a.) A Kárpátia Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás Egyezményét és Alapszabályát megismerték és teljes körben
magukra nézve elfogadták.
b.) Olaszliszka Község Önkormányzata képviseletére a Csoportosulásban Kerekes
Attila polgármester jogosult.
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c.) Olaszliszka Község Önkormányzata az illetékes nemzeti hatósághoz benyújtja a
tagként való belépéshez való hozzájárulás iránti kérelmet az illetékes nemzeti
hatóság részére jogi képviselő útján.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Polgármester

Kerekes Attila: elmondja, hogy saját tulajdonú szőlő ültetvényéről származó szőlő gyümölcsöt
ajánl fel az önkormányzat részére, a polgármesterek bora elkészítéséhez. A szürethez nem
rendelkezik kapacitással, ezért kéri hagyja jóvá az önkormányzat képviselőtestülete, hogy a
felajánlott szőlőt a közfoglalkoztatottak szüreteljék le.
dr. Rózsahegyi Ferenc: úgy véli, mind a munkaügyi központtal kötött hatósági szerződés
szempontjából, mind etikailag problémás lehet a jóváhagyás a testület részéről, ezért nem
javasolja.
Andrássy István: a startmunka program megengedi ezt a lehetőséget, utána néztek.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
35/2012. (X. 4.) K.T. határozata:
A polgármesterek borához felajánlott szőlő elfogadásáról és annak szüreteléséről.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester szőlő felajánlását a
polgármesterek bora elkészítéséhez elfogadja, és ezzel egyidejűleg hozzájárul a szőlő
közfoglalkoztatottak által történő szüreteléséhez.

dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy a rekultivációs projekt továbbfolytatásához szükséges az
érintett ingatlan megvásárlása. Az adásvételhez az eladó kéri, az önkormányzat előszerződéssel
vállalja az ingatlan visszaadását a projekt megvalósítása és a fenntartási idő elteltét követően. A
visszavásárlást az önkormányzat mintegy négyszeres áron teljesítené, mint eladó a vevő felé.
Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének
27/2012. (X. 4.) K. T. számú határozata:
előszerződés megkötéséről.
1.) Vámosújfalu Község Önkormányzat képviselőtestülete tekintettel arra, hogy az
önkormányzat jogelődje a Vámosújfalu 08/3 helyrajzi számú ingatlanon az elmúlt
évtizedekben rendszeresen kommunális hulladékot helyezett el, a hulladékmentesítés
céljának felelősségétől vezérelve a KEOP 2.3.0./B-11. jogcímen, felhagyott szemétlerakó
felszámolására vonatkozóan, az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási
Önkormányzati Társulás tagjaként pályázaton vesz részt.
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2.) Az önkormányzat a tulajdonjog megszerzését követően a Vámosújfalu 08/3 helyrajzi
számú ingatlan korábbi tulajdonosa, Dezső László részére adásvétel jogcímen az
ingatlant eladja, az adásvételt tartalmazó előszerződés alapján, feltéve, hogy az ingatlan
adásvételét az adásvétel időpontjában jogszabály nem zárja ki.
3.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatosan

A napirendi ponton belül a jelenlévők elmondani mást nem kívántak, ezért a polgármesterek az
ülést 19 óra 15 perckor berekesztették.
Kmf.

Felházi József
polgármester

Kántor Ferenc
polgármester

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyző
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Kerekes Attila
polgármester

