Jegyzőkönyv

Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. november 27én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.
A polgármester megállapítja a határozatképességet.
A képviselőtestület ülése határozatképes.
Kerekes Attila: és javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontok elfogadását.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el.
Napirend előtt:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: polgármester
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására.
Előterjesztő: polgármester
2.) Tájékoztató a Startmunka program végrehajtásának eredményeiről.
Előterjesztő: polgármester
3.) Előterjesztés a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának
harmadik negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására.
Előterjesztő: polgármester
4.) Előterjesztés a működési célú hitel ingatlanfedezetének módosításáról.
Előterjesztő: körjegyző
5.) Előterjesztés a helyi önkormányzat
elfogadásáról.
Előterjesztő: polgármester
6.) Előterjesztés Borsod-Abaúj-Zemplén
ellenőrzési észrevétele tárgyában.
Előterjesztő: polgármester

2013.

Megyei

évi

költségvetési

Kormányhivatal

koncepciója

törvényességi

7.) Egyebek.

A polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt, röviden beszámolt a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.

Kerekes Attila: kéri, hogy Mikita József kérelmét, mely az egyebek napirendben került volna
tárgyalásra a képviselőtestület vegye előre, mivel a kérelmező az ülésen megjelent.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a kérelem tárgyalását jóváhagyta.
A kérelmező Mikita József kérdésre elmondja, hogy hozzájárul kérelme nyílt ülésen történő
tárgyalásához.
A polgármester ismerteti a kérelmet.
A kérelemmel kapcsolatban hosszabb vita alakult ki. Tekintettel a kérelemben foglaltak
előkészítetlenségére, a releváns jogi tények ismeretének hiányára, a képviselőtestület 7 igen
szavazattal a kérelem további tárgyalását elnapolta.

1.) Napirendi pont: Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására.
Kerekes Attila: korábbi ülésen már tárgyalták a szociális ellátásokról szóló rendeletet. A
joganyagot azóta felülvizsgálták, kéri a képviselőtestület tárgyalja.
Kovalik Miklós: a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Aggályukat
fejezi ki a méltányossági közgyógyellátás bevezetése miatt, mivel annak várható költségei
nem ismertek, mint ahogyan a jövő évi költségvetés sem.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hosszas, részletes vita alakult ki.
A képviselőtestület a napirend tárgyalását 7 igen szavazattal elnapolta.

2.) Napirendi pont: Tájékoztató a Startmunka program végrehajtásának eredményeiről.
Andrássy István alpolgármester bemutatja a Startmunka program egyes elemeit, az eddig
megvalósított eredményeket, fejlesztéseket, a foglalkoztatotti létszám alakulását.
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Smajda Istvánné: kéri a jövő éven fordítson az önkormányzat figyelmet a Petőfi utcai járda
felújítására, mivel a burkolat jelenleg balesetveszélyes. A járda közlekedésre nem alkalmas.
Kovalik Miklós: reméli javulni fog a foglalkoztatás és egyre többen vezetődnek vissza a munka
világába.

3.) Napirendi pont: Előterjesztés a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetése
végrehajtásának harmadik negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására.
Kerekes Attila: elkészült az önkormányzat költségvetés végrehajtására
háromnegyedéves beszámoló. Kéri a képviselőtestület vitassa meg.
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vonatkozó

Kovalik Miklós: a bizottság tárgyalta elfogadásra javasolják.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
48/2012. (XI. 27.) K. T. határozata:
a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának harmadik
negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzat 2012. évi
költségvetése végrehajtásának harmadik negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót
az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja.

4.) Napirendi pont:
módosításáról.

Előterjesztés

a

működési

célú

hitel

ingatlanfedezetének

dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy a működési célú hitel fedezetéül az iskola Petőfi utcai
épületét adták fedezetül. A fedezetet a képviselőtestület azért ajánlotta, mert az
önkormányzat tulajdonában lévő épületekkel biztosítani tudták volna az oktatást, ha a hitel
meg nem fizetése esetén a bank kielégítést keres az ingatlanból. A fennálló hitel egy részét
azóta visszatörlesztették, így várhatóan a felvett hitel fele összegét kell kiegyenlíteni, illetve
arra fedezetet biztosítani. Ez eseten kívül, s ez a legvalószínűbb, sor kerül az önkormányzati
hitelek, így ezen hitel állam által történő konszolidációjára. Kéri, ha a konszolidáció nem
történne meg, vagy ezen hitel esetében eredménytelen volna, a képviselőtestület adjon más
ingatlant fedezetbe, annak érdekében, hogy az iskola Petőfi utcai épületét tehermentesen
lehessen az állam vagyonkezelésébe adni. A hitelszerződés módosításáról a bankkal
egyeztetett, a módosításnak elvi akadálya nincs.
A képviselőtestület vita nélkül, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
49/2012. (XI. 27.) K. T. határozata:
működési célú hitel ingatlanfedezetének módosításáról.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete, kezdeményezi a
hitelszerződés módosítását az általa 2012. évben felvett 15 millió forint mértékű
működési hitel részleges visszafizetése esetén, a hitel fedezeteként felajánlott ingatlan
fedezet helyett, más önkormányzati tulajdonú ingatlan fedezetbe adásával.
2.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás
kezdeményezésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.

5.) Napirendi pont: Előterjesztés a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepciója elfogadásáról.
Kerekes Attila: az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója elkészült, kéri az
előterjesztés tárgyalását.
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Kovalik Miklós: a gazdasági és ügyrendi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
A képviselőtestület vita nélkül, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
50/2012. (XI. 27.) K. T. határozata:
a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója elfogadásáról.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzat 2013.
évi költségvetési koncepcióját az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadta.
2.) A képviselőtestület felhívja a polgármestert, hogy a helyi önkormányzat 2013. évi
költségvetése előkészítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 15.

6.) Napirendi pont: Előterjesztés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
törvényességi ellenőrzési észrevétele tárgyában.
Kerekes Attila: elmondja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal ismételten
törvényességi észrevételt küldött a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendelet
megalkotása miatt, a rendelet hatályon kívül helyezése érdekében. Úgy véli a testület
véleménye nem változott, ezért a rendelet hatályon kívül helyezését nem javasolja. Kéri az
észrevételeket.
A képviselőtestület vita nélkül, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
51/2012. (XI. 27.) K. T. határozata:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzési
észrevétele tárgyában.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal, lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendeletével
kapcsolatos törvényességi észrevételben foglaltakat megismerte.

2.) A törvényességi észrevételben foglaltak ellenére a képviselőtestület
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének, a lakcímbejelentés helyi
szabályairól szóló 3/2012. (III. 9.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezni
nem kívánja.

3.) A képviselőtestület felhívja a polgármestert a kormányhivatal értesítésére,
a fenti döntésre vonatkozóan.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.

7.) Napirendi pont: Egyebek.
Kerekes Attila polgármester a Bánom út 2. szám alatti projekt jelenlegi helyzetéről, az elkövetkező
időszak feladatairól tájékoztatta a képviselőtestületet.
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Kerekes Attila: elmondja, hogy az legutóbbi társulási tanácsülésen döntöttek a többcélú
kistérségi társulás megállapodásának a módosításáról. A módosítással törlésre kerülnek
mindazon feladatok, melyeket a társulás 2013. január 1-től már nem lát el, továbbá a
munkaszervezet is megszüntetésre kerül. A társulás a jövőben a központi orvosi ügyelet
fenntartása és a belső ellenőrzés feladatait látja el.

A képviselőtestület vita nélkül 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
52/2012. (XI. 27.) K. T. határozata:
A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
módosításának jóváhagyásáról.

megállapodása

1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárospataki
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának a feladatellátás
átszervezésére és a munkaszervezet megszüntetésére vonatkozó, 2013. január
1-ei hatállyal történő módosítását tartalmazó előterjesztést megtárgyalta, a
társulási megállapodás előterjesztésnek megfelelő módosítását jóváhagyja.
2.) A képviselőtestület felhívja a polgármestert a határozat társulással történő
közlésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.

Kerekes Attila: elmondja, hogy a Kovács utcában lakó dr. Kovács Zoltánné, mint az
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérlője az ingatlan megvásárlására vonatkozóan
terjesztett elő kérelmet. Kéri a képviselőtestületet nyilatkozzanak az értékesítés elvi
lehetőségéről.

A képviselőtestület vita nélkül 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
53/2012. (XI. 27.) K. T. határozata:
A Kovács utca alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete a tulajdonában lévő Kovács
utcai ingatlan bérlő részére történő értékesítésének szándékát kinyilvánítja.
2.) A képviselőtestület felhívja a polgármestert az értékesítés előkészítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Kovalik Miklós: több esetben tapasztalta, hogy a vízellátás akadozik, kéri jelezzék a vízműnek.
Kerekes Attila: felvette a kapcsolatot a szolgáltatóval, keresik a hibát, mely gépészeti
szabályozásból ered.
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dr. Rózsahegyi Ferenc: a kormányhivatal szociális és gyámhivatala az étkeztetés és házi
segítségnyújtás szociális alapfeladatok ellátása vonatkozásában ellenőrzést végzett. A feltárt
hiányosságokat pótolták. A hiányosságok között előírásra kerül, az étkeztetés és a házi
segítségnyújtás szakmai programjának felülvizsgálata és a fenntartóval történő jóváhagyása.
A körjegyző röviden ismerteti a szakmai programok tartalmát és korábbiakhoz képest történő
változtatásaikat.
A képviselőtestület vita nélkül, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
54/2012. (XI. 27.) K. T. határozata:
Az étkeztetés szakmai programja jóváhagyásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat étkeztetés
szociális alapfeladatra vonatkozó szakmai programját megismerte és a szakmai
programot az előterjesztéssel egyező tartalommal jóváhagyja.

A képviselőtestület vita nélkül, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
55/2012. (XI. 27.) K. T. határozata:
A házi segítségnyújtás szakmai programja elfogadásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat házi
segítségnyújtás szociális alapfeladatra vonatkozó szakmai programját megismerte és
a szakmai programot az előterjesztéssel egyező tartalommal jóváhagyja.

A jelenlévők a napirendi ponton belül elmondani mást nem kívánta, így polgármester a
rendkívüli testületi ülést 20 óra 31 perckor berekesztette.
Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyző

Kerekes Attila
polgármester
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