JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12.
napján 17.00 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
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Dr. Séra Róbert

jegyző
jegyzői referens

Meghívottak
Séra Ferencné
Pongráczné Szerencsi Judit
Orsós Péter

gazdálkodási ea.
könyvvizsgáló
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az
ülést megnyitom.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e?
Napirend előtt nem kívánok szólni, majd az egyebekben néhány dologban szeretném a képviselőtestületet tájékoztatni. Javaslatot teszek az ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeiről
2./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
3./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeiről
2./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
3./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
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Fekete Gyula polgármester: Az anyagot mindenki megkapta, bizottsági ülésen már foglalkoztunk vele,
mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy ez a táblázat mit tartalmaz. Jogszabály szerint előre be
kell tervezni hogy az önkormányzatnak mennyi lesz 2016. évben, 2017. évben, valamint 2018.
évben az a bevétele, amivel szemben hitelt, esetleg egyéb kötelezettséget lehet vállalni. Eddig az
önkormányzatnak nincs hitele és remélem, hogy erre a későbbiekben sem lesz szükség. Ezzel
kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor felolvasom a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
6/2015. (II.12.) KT határozata:
Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeiről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és úgy
határozott, hogy saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Napirendi pont: Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Fekete Gyula polgármester: Tervezetként került a Képviselő-testület elé a költségvetésnek a
megtárgyalása. A bevételekkel szemben a kiadásokat az előző évi teljesítés adatai alapján próbáltuk
megtervezni.. Ennek során figyelembe kellett vennünk azokat a törvényi szabályozásokat, amelyek
előírják, hogy milyen feladatokat kell kötelezően elvégeznie az önkormányzatnak. A Képviselőtestületi ülést megelőzően megtartott Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésen tételesen
végignéztük a teljes költségvetési tervezetet, javaslom, hogy jelen ülésen is ezen módszert
alkalmazzuk.
Séra Ferencné gazdálkodási előadó ismerteti és megmagyarázza a költségvetési tervezetet.
A költségvetés tervezet megmagyarázása közben Polgármester Úr kéri, ha valakinek van kérdése
tegye fel, értelmezzük a tervezett előirányzatokat.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A költségvetési rendelet tervezet is kiküldtük, az előterjesztésről
hangsúlyozni szeretném, hogy ezek a számok kiadási oldalon csak előirányzatok. Az állami
normatíva a MÁK adatközlése alapján lett tervezve, az adóbevételek az előző évi tényszámok
alapján csak tervezetek, bízunk benne hogy 100%-osan fognak teljesülni a bevételek.
Pongráczné Szerencsi Judit könyvvizsgáló: A Képviselő-testület felé elfogadásra javaslom
költségvetési rendelet tervezetét, a törvényi feltételeknek megfelel. Mindent meg kell tenni annak
érdekében, hogy a kötelező feladatokat előtérbe helyező takarékos gazdálkodást folytasson az
önkormányzat.
Holykó Lászlóné képviselő: Mint a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatom a
jelenlévőket, hogy a bizottsági ülésen az előterjesztést megtárgyaltuk és a Képviselő-testületi felé a
bizottság javasolja elfogadásra.
Fekete Gyula polgármester: Még mielőtt a költségvetést elfogadásra javaslom, szeretném elmondani,
hogy ez a költségvetés Olaszliszka község minden lakosára így a kisebbségre is vonatkozik.
Megkérdezem Orsós Pétert a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy kíván e szólni.
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Orsós Péter Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke: Én csak azt sérelmezem, hogy az
Olaszliszkáért Egyesület részére pénzbeli támogatást nyújt az Önkormányzat, de a mi
Önkormányzatunk részére nem terveznek segítséget nyújtani.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai számára
tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a nemzetiségi önkormányzatok állami támogatása két
részből tevődik össze. Van egy úgynevezett alap normatíva, ami éppen ettől az évtől jelentősen
emelkedett, és van az úgynevezett feladatalapú támogatás. Amit az Elnök Úr említ, ezek a civil
szervezetek – így Olaszliszkáért Egyesület is – az államtól nem részesülnek támogatásban. Az
Egyesületnek csak annyi támogatása van, amit az önkormányzat átad részére. Olaszliszka Község
Önkormányzata a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megszervezni kívánt összes programhoz
ingyen biztosítja a művelődési házat, technikai hátteret, ami jelenti akár a rendezvényeken való
étkeztetés biztosítását, illetve bármilyen feladathoz történő segítségnyújtást. A pénzbeli támogatás
során ezért nem került a nagy önkormányzat költségvetésében megtervezésre a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat pénzbeli támogatása.
Fekete Gyula polgármester: Tegnap elmondtam alelnök Úrnak, hogy minden olyan, a Roma
nemzetiség önszerveződését segítő elképzelés, ami nálatok megfogalmazódik és támogatást
érdemel, ez a Képviselő-testület nem fog tőle elzárkózni.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete
Olaszliszka Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság szóbeli
véleményét – a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
220 354.- E Ft Költségvetési bevétellel
220 354.- E Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és
kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(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., 1.4.
mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év
költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú
adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot
meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása
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fejlesztési hitelből vagy az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának
igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet
szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton
kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak
létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.-9.8. mellékletek szerint határozza meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a
kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez
önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi
állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére
köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület
gyakorolja.
(9) A polgármester az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (V.31.)
önkormányzati rendelet 22. §-ában foglalt jogkörében – és mértékében – rendelkezhet az
előirányzatok felett.
(10) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak a pénzkezelési szabályzatban rögzített
esetekben kerülhet sor.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden
esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belül a rovatok között
átcsoportosítást hajthat végre.
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(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet a (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet
módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla
ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére
növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles
betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez,
gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor
érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat
esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Olaszliszka Község Önkormányzata és a
Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás között megkötött „Megállapodás a belső
ellenőrzési feladatok ellátására” keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1.
napjától kell alkalmazni.
3./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Az egyebekben van e valakinek kérdése?
Kamarási Zoltánné képviselő: Én azt szeretném megkérdezni, hogy a kamerarendszer átadásával hol
tartunk? Továbbá hogy a drog témában történt-e előrelépés?
Fekete Gyula polgármester: Az első kérdésre az a válaszom, hogy a műemlékvédelmi felügyelőségnél
akadt el az ügy egy kicsit, mivel a római katolikus torony tetejére négy adót fel kell helyezni, amit a
műemlékvédelmi felügyelőség hozzájárulása nélkül nem lehet. A kérelem bennt van a
felügyelőségnél, mihelyt megadják a hozzájárulást egy héten belül tudják indítani a rendszert. A
másik kérdés kapcsán annyi előrelépés történt, hogy benn jártam a rendőrkapitányságon, ahol a
Rendőrkapitány úrral és Solymosi úrral beszéltem. Azokat a jelzéseket, amik hozzám érkeztek
velük megosztottam, Gombos Géza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke egy aláírás-
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gyűjtést szervezett a lakosság körében, amit eljuttatott a rendőrkapitányságra. A dolog intézése
folyamatban van, történt benne előrelépés. Pontosabbat egyelőre nem tudok mondani.
Még egy gondolat, kutyául érzem magam, ugyanis március 15.-e előtt nem tudják vállalni az ebek
befogását, ekkor tudunk megállapodást kötni. A közfoglalkoztatással kapcsolatban 130 főre
kértünk támogatást, természetesen ez nem a végleges létszám, mivel egyelőre még nem tették rá az
i-re a pontot. A következő testületi ülésen írásban tájékoztatni fogunk benneteket, hogy milyen
programok indultak és hány fővel.
Bertáné Batta Magdolna képviselő: Az előző vezetés idejében a kistérség nyert valamilyen pályázatot,
amiben az óvoda játékainak a felújítása is benne volt. Erről mit tudhatunk?
Fekete Gyula polgármester: A hivatal átadásakor én is kaptam ilyen információt, de az átadók nem
tudták megmondani, hogy milyen pályázat is ez.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Amennyiben a Megyei Fejlesztési alapból tervezett projektről lenne szó,
akkor annyit kell tudni arról, hogy ez a projekt ötlet szinten volt egyeztetve. Egy rendkívüli
kistérségi tanácsülésen kérték valamennyi település polgármesterétől, jelöljön meg egy projektet,
amit majd ebből kíván megvalósítani, kötelezettség vállalás és pontos összeg sem állt akkor
rendelkezésre.
A következő képviselő-testületi ülés napirendjéhez kapcsolódóan szeretném még elmondani, hogy
2013. évben meghozott hatályos szociális rendelete van az önkormányzatnak. 2015. évtől az aktív
korúak ellátása, illetve a lakásfenntartási támogatás kikerül e támogatási rendszerből, mint ahogyan
a költségvetés tárgyalásakor is jeleztük. Települési támogatás témakörében egy nagyon részletes
előterjesztést kívánunk kiküldeni. Olyan szociális védőhálót kívánunk kialakítani a településen,
hogy valóban minden rászorult megkapja az ellátást. Olyan rendeletet szeretnénk hozni, amit
később a bizottság jól tud alkalmazni. Az eljárási szabályokat nekünk kell megalkotni, illetve
nekünk kell azt is kidolgozni, hogy milyen nyomtatványon adják be az ellátás iránti kérelmét. Dupla
támogatást nem kaphat senki. Aki most még lakásfenntartási támogatást kap, az a folyósítás
időtartama alatt nem igényelhet települési támogatást. Eddig könnyű helyzetben voltunk, mivel volt
egy központi szabályozás, ami meghatározta a jogosultak körét. Az előkészületek folynak a szociális
ügyintézőkkel, a képviselő-testület tagjaitól is várom a javaslatokat, hogy képviselő-testület elé
terjeszthető legyen az előterjesztés.
Fekete Gyula polgármester: Megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
A képviselő testület ülése 18 óra 30 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

