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Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28.
napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén - 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
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jegyző
j jjegyzői referens

Meghívottak
Séra Ferencné
köztisztviselő
Orsós Péter
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? A harmadik
napirendi pontnak megfelelő anyagot a közbeszerzési szakcég nem tudta erre a testületi ülésre
elkészíteni, így azt majd egy rendkívüli testületi ütésen fogjuk tárgyalni. Ennek megfelelően teszek
javaslatot az ülés napirendjére, tehát javaslom, hogy a meghívóban harmadik napirendi pontként
szereplő témát ezen testületi ülésen ne tárgyaljuk.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Olaszliszka Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
2./ Olaszliszka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
elfogadása
3./ Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Olaszliszka Község
Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 2014. évi belső ellenőrzési
teljesítéséről
4./ ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése” projekt
keretében Olaszliszkán megvalósítandó „Zarándok Pihenőhely” beruházáshoz Ajánlattételi felhívás
és dokumentáció jóváhagyása
5./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Olaszliszka Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
2./ Olaszliszka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
elfogadása
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3./ Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Olaszliszka Község
Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 2014. évi belső ellenőrzési
teljesítéséről
4./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Olaszliszka Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítása.
Fekete Gyula polgármester: A tavalyi költségvetés módosítását a pénzügyi bizottsági ülésen is
tárgyaltuk, megkérem ezért a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a pénzügyi bizottság
véleményét a napirendi ponttal kapcsolatban.
Holykó Lászlóné képviselő: A bizottság megtárgyalta a költségvetés módosításáról szóló rendeletet és
javasoljuk elfogadásra.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm szépen a bizottság véleményét. Van-e még valakinek kérdése a
napirendi ponttal kapcsolatban? Ha nincs, akkor kérem, hogy aki az első napirendi ponthoz
kapcsolódó rendelet-tervezettel egyet ért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
1.§ A rendelet 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
1.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
547.367 E Ft
költségvetési bevétellel
596.535 E Ft
költségvetési kiadással
49.168 E Ft
költségvetési
hiánnyal,
44.481 E Ft
ebből működési
4.327 E Ft
felhalmozási
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú
műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1/B. melléklet alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2/B. melléklet részletezi.
(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési
célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(5) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt, továbbá állami (államigazgatási) feladatainak
mérlegét a képviselő-testület a 3/B. melléklet alapján hagyja jóvá.
2.§ A rendelet 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 4. számú, az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését az 5/B. számú, a 2014. évre
vonatkozó adósságot keletkeztető fejlesztési célokat a 6. melléklet mutatja be.
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(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, a
felújítási kiadások előirányzatait felújításonként a 7/B. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az intézmény nélküli szakfeladatok előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai a 9/B.
mellékletben találhatók.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 10/B. számú, a Kerekerdő Óvodáét a 11/B.
melléklet tartalmazza.
(6) Az elismert adósságállományról szóló adatszolgáltatás adatlapja a 12. mellékletben található.
(7) A helyi önkormányzat 2012. évi tény, 2013. évi várható és 2014. évi kiadási és bevételi
előirányzatait a 1. tájékoztató tábla mutatja be.
(8) A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontású és célok szerint összesített kimutatása
a 2. tájékoztató táblában láthatók.
(9) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) kimutatása a 3.
tájékoztató táblában, az előirányzat felhasználási terv a 4/B. tájékoztató táblában szerepel.
(10) A 2014. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti alakulását
az 5. tájékoztató tábla, a tárgyévi céljellegű támogatásokat a 6. tájékoztató tábla tartalmazza.
(11) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát
19 főben – ebből Közös Önkormányzati Hivatal 8 fő, Kerekerdő Óvoda 11 fő –, az intézmény
nélküli szakfeladaton foglalkoztatottak létszám-előirányzatát 10 főben állapítja meg a képviselőtestület.
3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2./ Napirendi pont: Olaszliszka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
Fekete Gyula polgármester: Megkérném a gazdálkodási előadónkat, hogy úgy, mint a pénzügyi
bizottsági ülésén tartson nekünk egy rövid összefoglalót a 2014. évi gazdálkodásról.
Séra Ferencné gazdálkodási főelőadó: Elmondom a beszámolómat, és amennyiben kérdés merülne fel a
képviselő-testület részéről szívesen válaszolok rá.
Az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati
feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. De nem csak a
finanszírozás változott, hanem 2014. január elsejétől hatályba lépett az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (I. ll.) Korm. rendelet.
Az új számviteli rendre történő átállás részletszabályait az államháztartás számvitelének 2014. évi
megváltoztatásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013.(IX.13) NGM rendelet tartalmazza. Az
új államháztartási számvitel megvalósítását szolgálja a költségvetési és a pénzügyi számvitel
megkülönböztetése. A költségvetési számvitellel biztosítható a kiadások és bevételek közgazdasági
és kormányzati funkciók szerinti osztályozása.
A vállalkozói szférában alkalmazott eredmény kimutatás alapján a tevékenység eredményének
mérését először a 2014. évi működésről kell készíteni, figyelemmel kísérve az időbeli
elhatárolásokat is. A pénzügyi számvitellel biztosítható az egyes tevékenységek (szakfeladatok)
eredményének, önköltségeknek a mérése, amelynek a feladatellátással kapcsolatos szervezeti és
finanszírozási döntések tekintetében van jelentős szerepe.
Az új számviteli rendre való áttéréshez szükség volt új könyvelő programot beszerezni és tárgyi
eszköznyilvántartó programot is vásárolni kellett az önkormányzatunknak. Ezen új programok
elsajátítása és megfeleltetése nem csak nekem, de még a fejlesztőknek is nagy kihívást jelent mind a
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mai napig. (Nem egyszer találkoztam olyan problémákkal, hogy nem az önkormányzat adatai
szerepelnek egy szűrés során, ahányszor főkönyvet kértünk az annyiszor más volt, lezártuk a 2014.
évet és ők újranyitották.)
Néhány bekövetkezett változást említenék a számviteli előírásokban: Tartalmában módosult a
kisértékű immateriális javak és tárgyi eszközök fogalma: 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó
bekerülési értékű jogok számviteli elszámolása nem a dologi, hanem a beruházási kiadások között
történik, amit használatba vételkor, üzembe helyezéskor egy összegben terv szerinti
értékcsökkenéskor kell elszámolni. Másik változás még, hogy a vételárban lévő, le nem vonható
előzetesen felszámított általános forgalmi adó nem része a bekerülési értéknek.
A 2014. évi költségvetésének végrehajtása során az előirányzatok átvezetésére minden esetben a
központi költségvetésből kapott támogatások figyelembevételével került sor.
A támogatásoknál: nyári gyermekétkeztetés, prémium évek, itthon vagy Magyarország szeretlek
program sorozat, átmeneti ivóvíz, szociális tűzifa, e-útdíj, köznevelési feladatok októberi igény
alapján, szociális és gyermekjóléti támogatás, rendkívüli önkormányzati támogatás, kiegészítő
támogatások ezen belül ágazati, bérkompenzáció és általános működési támogatások.
Az átvett pénzeszközök esetében: a közfoglalkoztatási programok támogatásai a korábbi
társulások, közös hivatal tartozásai kerültek átvezetésre.
A fejlesztési bevételek esetén: a templom felújítása, a komp felújítása és a kamera rendszer kiépítése
kerültek átvezetésre. A templom és a komp felújítása már befejeződött, a pénzügyi elszámolás van
már csak folyamatban. Átadásra került az orvosi rendelő és a zarándok pihenőhely beruházás is
lassan elkezdődhet. A kamera beruházásnál csak az ÉMÁSZ engedélyre vár a kivitelező a mérőórák
felszerelésére és az is átadásra kerülhet.
A 2014. évben az önkormányzat minden pályázati lehetőséggel élt, még ha nem is mindegyik
vezetett eredményre.
A 2014. évi beszámolóban az önkormányzatnak a megkapott feladatalapú támogatásból 4.140.674.Ft visszafizetése keletkezett, egyrészt az óvodai létszámból adódóan, másrészt az iskolai, óvodai
étkeztetés mutatószáma miatt. Az önkormányzatnak az államháztartási törvény alapján
részletfizetési kérelem benyújtására van lehetősége, amit a tegnapi nap folyamán meg is küldtünk a
Magyar Államkincstár részére melyben 12 havi egyenlő részletekben történő megfizetését kértük,
hogy ezzel az önkormányzat likviditásának megtartását ne veszélyeztessük. Ennyit szerettem volna
elmondani.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm Juditnak a rövid, tömör, de értékes beszámolóját, mert az a
több tíz oldal, amit megkaptunk, az először számomra is egy kicsit átláthatatlan volt. A dolog
lényege, hogy a korábbi évekhez képest az önkormányzat anyagi helyzete nem romlott, nem is
javult. Iparkodtunk úgy gazdálkodni, hogy ne legyen gondunk. Nem szeretnék végigmenni az
oldalakon, de ha valaki kíváncsi, hogy melyik szám mit takar, akkor Judit készséggel válaszol.
Bátran kérem a tisztelt képviselő-testületi tagokat, hogy akinek kérdése, észrevétele van a
táblázatokkal vagy az egész kimutatással kapcsolatban tessenek kérdezni, jelezni. Jegyző Asszony
kívánsz szólni, míg a többiek gondolkodnak?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Igazából a pénzügyi bizottsági ülésen próbáltunk rávilágítani arra az
újdonságra, ami az államháztartási gazdálkodást illetően bekövetkezett, ugyanis a korábbi
pénzforgalmi szemlélet helyett belépett az eredményszemléletű könyvelés. Az államháztartási
gazdálkodásba eddig is az volt a legfontosabb, hogy a költségvetésbe a betervezett bevételek
teljesüljenek, a kiadások pedig csak addig a mértékig, amire az előirányzat engedélyezett. Ez az
elsődleges szempont. Igazából a 2014. évnek az eredeti részletes költségvetését kellene soronként
hozzá nézni a végrehajtási rendelethez, hogy valóban mindenkinek világos és követhető legyen.
Mivel új összetételű a képviselő-testület és a 2014. évi részletes költségvetést még nem ez a
képviselő-testület fogadta el, ebből következik, hogy most nagyon nehéz helyzetben vagytok.
A személyi juttatások, a kapcsolódó közterhek teszik ki a legnagyobb részét a működési
kiadásoknak, a dologi kiadások pedig az üzemeltetéshez kapcsolódó kifizetésekhez kapcsolódnak.
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A betervezett fejlesztésekből nagyon sok teljesült a tavalyi évben is, ahogy ezt Judit is elmondta,
illetve voltak olyan fejlesztések, amelyek esetleg a pályázat sikertelensége miatt, vagy negatív
elbírálása miatt nem teljesültek. Ami év végi eredményt illeti, arra is rávilágítottunk, hogy nem
egyezik meg pontosan a helyesbített pénzmaradvány a számlamaradvánnyal, ami év végén
100.800.000,- Ft. Ami maradványként van az nem nyereségből adódó maradvány, hiszen itt
minden pénzt feladatra kapunk. Ebben az a jó, hogy amire kaptuk a pénzt, azt fel is tudjuk arra a
feladatra használni. A maradvány összegek az áthúzódó beruházásokból adódnak nagyrészt, illetve
abból az önkormányzati tartalékból, ami a saját bevételeknek köszönhetően képezhető. Ezeknek az
összegeknek nagy része, ahogy Judit is elmondta felhasználásra került már 2015. év elején akár a
komp, akár a templom felújítása során. Ennek tükrében kell látnunk a 2014. évi zárszámadásnak a
végszámait. Egy nagyon összetett nehéz feladatot végeztek a kolléganők a tavalyi évben, hiszen egy
új, teljesen átláthatatlan könyvelési program bevezetése történt meg 2014. január 1.-től. Azt
gondolom, hogy a közös önkormányzati hivatalon belül minden településen és itt Olaszliszkán is a
pénzügyes kolléganők erőjüket megfeszítve, sokszor napi 16 órában dolgoztak. Az elektronikus
rendszerből érdemes lenne néha egy hozzáférési naplót nyomtatni, hogy milyen gyakoriságú
felcsatlakozások, hozzáférések voltak a programhoz, és ebből látnánk, hogy ez nagyon sokszor
éjszakába nyúló munkavégzés volt. Köszönjük szépen Juditnak a munkát.
Fekete Gyula polgármester: Szükség lesz majd arra, hogy idővel akár a jegyzői referens úr és én is
átvegyünk majd Judittól munkát, gondolok itt az új induló pályázatokra. Elég szerencsétlen helyzet
ez, ugyanis egyedül csinálja azokat a feladatot, amit máshol hárman vagy négyen készítenek el,
ennek ellenére határidőre mindig készen van mindennel, ezért köszönet neki. Ha nincs kérdés,
akkor megkérném a pénzügyi bizottság elnök asszonyát, hogy szíveskedjen a pénzügyi bizottság
véleményét elmondani a 2. napirendi ponttal kapcsolatosan.
Holykó Lászlóné képviselő: A bizottság megtárgyalta az Olaszliszka Község Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet és javasoljuk elfogadásra.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm szépen a bizottság véleményét, még mielőtt szavazásra kerülne,
van-e még valakinek kérdése. Ha nincs, akkor kérem, hogy aki a második napirendi ponthoz
kapcsolódó rendelet-tervezettel egyet ért, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület ellenszavazat
és tartózkodás nélkül egyet ért.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Olaszliszka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
578.633 E Ft
Költségvetési bevétellel
489.987 E Ft
Költségvetési kiadással
87.643 E Ft
helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
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(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 fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1.
és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül
megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös ) hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését
a 6.1, 6.2, 6.3, 7.1. és 7.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1, 8.1.1.
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a
2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek
vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3./ Napirendi pont: Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Olaszliszka
Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 2014. évi belső ellenőrzési
teljesítéséről
Fekete Gyula polgármester: A 3. napirendi pont anyaga, a belső ellenőrzésről szóló jelentés nem került
időben hozzátok, ezt csak ma kaptátok meg. Kistérségi szinten ma volt gyűlésünk Sárospatakon, a
járási szintű belső ellenőrzési jelentést és ütemtervet elfogadtuk. Megkérem Enikőt, hogy röviden
és szakszerűen foglalja össze a jelentést.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Sárospatak és térsége Önkormányzati Társulásnak a belső ellenőre társulási
formában látja el valamennyi kistérségi település esetében a belső ellenőrzési feladatokat. A belső
ellenőr a jogszabálynak megfelelően egy ütemezett ellenőrzési program alapján végzi a munkáját.
Az éves összegző ellenőrzési jelentést mindig a zárszámadással egyidejűleg kell a testület elé
terjeszteni. A tavalyi évben Olaszliszkán két ellenőrzésre került sor, az egyik a céljelleggel átadott
támogatásoknak, a másik pedig az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési
szerveknek az ellenőrzése. A jelentés tartalmaz a belső ellenőr személyéről, illetve a feladat
ellátásának a feltételeiről, összeférhetetlenségéről és funkcionális függetlenségéről adatokat, ami
minden önkormányzat jelentésében egyforma. Ami ránk vonatkozóan tartalmaz adatokat, az a 4.
oldal alján kezdődik. Itt vannak a megállapítások, amiket a jövőt illetően a munkafolyamatba
javasol beépíteni, valamint a feltárt hiányosságokat megszüntetni. Az 5. oldal tetején van egy
nagyon fontos mondat, ami jól hangzik, és tudjuk, hogy a megvalósításának csak a költségvetési
lehetőségek szabnak határt, de jó lenne, ha ezt az összetett munkát ténylegesen nem egy fő
pénzügyi ügyintézőnek kellene végeznie, hanem akár két főnek. Ezt le is írja a belső ellenőr, hogy
jelenleg a gazdálkodási és pénzügyi feladatokat ellátó egy fő munkatársnak mindig azokat a
feladatokat kell végrehajtania, amelyek azonnali intézkedést igényelnek. Megjegyzi, sokkal
pontosabb, precízebb és ellenőrizettebb feladatellátásra lenne lehetőség, ha mindez két fővel
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valósulna meg. Sajnos, ez tényleg így van. Olyan részfolyamatok és részfeladatok vannak a
gazdálkodásban, a könyvelésben, amihez sokszor jó lenne pl. egy vagyongazdálkodási ügyintéző,
aki a vagyonkatasztert naprakészen tartja. Tehát a tett javaslatok, fontosabb intézkedések az
aktualizálása a belső szabályzatoknak, hogy megfeleljenek a hatályos jogszabályoknak. Igyekszünk
ezt mindig megtenni és erre most sort fogunk keríteni, hogy a belső szabályzatokat a
jogszabályokhoz igazítsuk. Az érvényesítésre vonatkozóan is tett észrevételt, hogy a hatáskörrel
rendelkező a teljesítésigazolást követően érvényesítsen. A gazdálkodásnál a kifizetéseknél van egy
kötelezettségvállalás, illetve egy érvényesítés, pénzügyi ellenjegyzés. A kötelezettségvállaló a
szabályozás szerint majdnem mindenütt a vezető, tehát a polgármester, érvényesítő pedig a
gazdálkodási feladatokat ellátó munkatárs, ami képesítési előírásokhoz van kötve. Az
intézményfinanszírozásra vonatkozóan volt még megjegyzése az ellenőrnek, illetve a céljelleggel
átadott támogatásokról, amikről már volt döntés idén is. Amikor egy egyesület vagy valamilyen
szervezet kap támogatást, szükséges írásbeli megállapodást kötnünk velük. Javasolja még az ellenőr
rendelet alkotását az államháztartáson kívülre átadott forrásoknak a szabályozására vonatkozóan.
Ezeket tartottam fontosnak kiemelni és a jövőt illetően igyekszünk előkészíteni a hatályos
jogszabályokkal összhangban egy rendelettervezetet az államháztartáson kívül támogatásokra
vonatkozóan. A legtöbb önkormányzat ilyen rendelettel nem rendelkezik, de az ellenőr ezt most
javaslatként leírta. Úgy gondolom, hogy ennek semmi akadálya, hogy egy ilyen rendeletet
megalkosson az önkormányzat. Ezután Juditnak is adnánk egy kis szót.
Séra Ferencné gazdálkodási főelőadó: 2014. decemberében már beszéltünk erről, hogy azért jó az
ellenőrzés, mert az önkormányzatnak ez egy kontroll. Ugyanilyen kontroll Pongráczné Szerencsi
Judit könyvvizsgáló munkája is. Az ellenőrzés nekem azért jó, mert van visszajelzés, hogy mi az,
amit esetleg nem jól csinálunk, min kell módosítani. Ezekből tanul az ember és megpróbálja
pótolni a hiányosságokat. Ennyit szerettem volna elmondani.
Fekete Gyula polgármester: Köszönjük szépen Juditnak és Jegyző Asszonynak a hozzászólást. Van-e
esetleg valakinek véleménye, kérdése, hozzászólása a 3. napirendi ponthoz? Amennyiben nincs,
javaslom elfogadása. Aki ezzel egyet ért kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
17/2015. (IV.28.) határozata az Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Olaszliszka Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 2014. évi belső
ellenőrzési teljesítéséről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgybani jelentést megtárgyalta és úgy
határozott, hogy azt az írásos előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
4./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Az egyebeket két hasonló kérelemmel szeretném kezdeni, mindkettő
ingatlan vásárlással kapcsolatos. A legutóbbi testületi ülésen már volt erről szó, akkor abban
maradtunk, hogy utána nézünk és tisztázzuk a tulajdoni viszonyokat. Az egyik ingatlant Kajuha
Zsolt szeretné megvásárolni, ez a telek Olaszliszka belterületén az 549 helyrajzi szám alatt,
természetben a Táncsics utcában a Pefferék háza hátánál található, tehermentes az önkormányzat
tulajdonát képezi. Beépítésre jelenlegi formájában nem alkalmas és később sem lesz az a vasút
közelsége miatt. A vevő elmondása szerint ez a terület csatlakozik az Ő ingatlanához és szeretné
művelés alá vonni, hogy ne legyen ott parlagon. Az ingatlan nagysága 676m2. A korábbi években
úgy történt a beépítésre alkalmatlan ingatlanok értékesítése, hogy megnéztük a falu ugyanazon
részén értékesített építési telkek vételárát, és annak az 50%-áért értékesítettük a beépíthetetlent.
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Úgy emlékszem, hogy akkoriban egy teleknek az ára a Kazinczy utcában 200,- Ft/m2 volt. Mi a
véleményetek róla? Tehát a telek az önkormányzat tulajdonát képezi, tehermentes és
forgalomképes. Úgy gondolom, ha 200,- Ft/m2 volt az építési telek, akkor ennek a fele 100,- Ft/m2
a nem beépíthető telek. De ez csak az Én véleményem, mondjátok el ti is a tiéteket.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Csak két technikai dolgot szeretnék elmondani. A nemzeti vagyonról szóló
törvényben van egy olyan rendelkezés, amely szerint bármely önkormányzati tulajdon értékesítése
esetén a szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére meg kell küldeni. Tehát a testület
meg tudja hozni a döntést, de az adás-vételi szerződés megkötése előtt ezt a jelzést meg kell feléjük
tenni. Ezt a szerződést készítő ügyvéd bizonyára fogja tudni.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést, ha egyáltalán eljutunk majd odáig. Milyen
állásponton legyen a képviselő-testület? Most már másodszor van itt előttünk ez a kérelem.
Mikita József képviselő: Akkor ez a területet kb. 60.000.-Ft összegért lehetne értékesíteni.
Fekete Gyula polgármester: Gyakorlatilag igen. Az építési telkeket is 200-210 eFt-ért értékesítették a
Kazinczy utcában. Azért mondok ahhoz közeli árat.
Bertáné Batta Magdolna képviselő: Ha nem tudjuk másra hasznosítani, akkor el kell adni azt.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm a véleményed. Másnak mi a véleménye?
Mikita József képviselő: Meg kellene kérdezni a vevőt is?
Fekete Gyula polgármester: Én úgy gondolom, hogy először meg kell nekünk határozni egy eladási
árat, hogy mennyiért vagyunk hajlandók értékesíteni. Ha azt elfogadja, akkor megvásárolja, ha nem
fogadja el, akkor nem vásárolja meg.
Holykó Lászlóné képviselő: Tulajdonképpen azért akarja ezt megvenni, mert korábban már
megvásárolta a Szabadság utcában a Csákó-féle telket.
Fekete Gyula polgármester: Igen, Én azért mondtam, hogy a telkéhez csatlakozik.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Ha nem tudja az önkormányzat másra hasznosítani, szerintem
eladható.
Fekete Gyula polgármester: Az árral kapcsolatban is mondjatok valamit.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Szerintem ez reális ár.
Fekete Gyula polgármester: Van még más észrevétel, javaslat? Szerintem úgy megfogalmazhatjuk úgy a
határozatot, hogy 100, -Ft/m2 áron Kajuha Zsoltnak értékesítjük az ingatlant.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Egyúttal felhatalmazzák a polgármestert a szerződés előkészítésére és
megkötésére.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az Olaszliszka belterületi 549 helyrajzi szám alatt
található ingatlan 100,- Ft/m2 áron kerüljön értékesítésre Kajuha Zsolt részére kérném
kézfelemeléssel jelezni.
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A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
18/2015. (IV.28.) határozata az Olaszliszka belterületi 549 helyrajzi szám alatt ingatlan
értékesítéséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező
Olaszliszka belterületi 549 helyrajzi szám alatt található 676m2 területű, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanát 100,- Ft/m2, azaz 67.600,- Ft eladási áron értékesíti Kajuha Zsolt 3933
Olaszliszka, Szabadság út 37. szám alatti lakos részére, egyúttal felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi szerződés előkészítésével kapcsolatos teendők ellátására, illetve az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Fekete Gyula polgármester: A másik ingatlan az Olaszliszka belterület 771 helyrajzi szám alatti,
természetben 3933 Olaszliszka, Szent István utca 89/3. szám alatt található, Soltész Dezső bácsi
féle épület. A legutóbb azért maradt el ebben a kérdésben a döntéshozatal, mert nem tudtuk
pontosan, hogy mekkora összegre lett felértékelve az ingatlan. Előkerestük a 2014. február 25.
napján készült ingatlan értékbecslési szakvéleményt, mely szerint az ingatlan forgalmi értéke
1.500.000.-Ft. Ez alig egy éves értékelés. Én ezt az árat reálisnak tartom, hiszen beszéltünk arról,
hogy lepusztult állapotban van a ház, de arról is, hogy nem sok mindent lehet építeni 1.500.000.-Ftból. Tudom azt is, hogy kívülről szebben mutat a ház, mint belülről.
Mikita József képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy voltatok-e azóta megnézni ezt az ingatlant,
vagy csak erre az értékbecslésre hivatkozunk?
Fekete Gyula polgármester: Én csak az értékbecslésre hivatkozok, mert arra kell, hogy hivatkozzunk.
Kamarási Zoltánné képviselő: Egy éves ez az értékbecslés, azóta csak romlott az állaga. Egyébként, ha
ott fog állni üresen, csak költhet rá a hivatal.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Szerintem reális ez az ár. Aki mostanában vásárolt ingatlant az tudja,
hogy itt Olaszliszkán nincs értéke az ingatlannak. A másik oldalról nézve viszont ez egy kétszobás
ingatlan, telekkel együtt. Manapság 1.000.000.-Ft alatt nem lehet venni építési telket, ezért úgy
gondolom, hogy ez alá az összeg alá nem kellene menni.
Fekete Gyula polgármester: Én is úgy gondolom, hogy maradjunk meg ennél az összegnél. Legalábbis
azt javaslom a testületnek.
Bertáné Batta Magdolna képviselő: És lenne rá vevő?
Fekete Gyula polgármester: Persze. Papp Ildikó venné meg. A kérelemben az szerepel, hogy telek
kiegészítés céljából szeretné megvásárolni. Ezzel az ingatlannal kapcsolatban, hogy látjátok az
értékesítési árat? Az értékesítés természetesen attól függ, hogy a vevőnek megfelel-e az ár? Ha nem
felel meg, mi ebből engedni nem tudunk, ebben az esetben meghirdetjük és eladjuk másnak. Lehet,
hogy lesz olyan fiatal házaspár, aki szívesen ad érte 1.500.000.-Ft-ot. Mi a véleményetek? Az
értékelésnek megfelelő összegért értékesítsük?
Aki egyet ért azzal, hogy az Olaszliszka belterületi 771 helyrajzi számú, természetben 3933
Olaszliszka, Szent István utca 89/3. szám alatt található ingatlan 1.500.000,- Ft eladási áron
kerüljön értékesítésre Papp Ildikó részére kérném kézfelemeléssel jelezni.
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A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
19/2015. (IV.28.) határozata az Olaszliszka belterületi 771 helyrajzi számú, természetben 3933
Olaszliszka, Szent István utca 89/3. szám alatt található ingatlan értékesítéséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező,
Olaszliszka belterületi 771 helyrajzi számú, természetben 3933 Olaszliszka, Szent István utca
89/3. szám alatt található, 1152m2 területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlanát
1.500.000,- Ft eladási áron értékesíti Papp Ildikó 3933 Olaszliszka, Szent István utca 89/1. szám
alatti lakos részére, egyúttal felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés előkészítésével
kapcsolatos teendők ellátására, illetve az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Fekete Gyula polgármester: A pénzügyi bizottsági ülésen már foglalkoztunk a napközi-otthonos
konyha felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásával, aminek május hónapban lesz a beadási
határideje. Kérünk egy megerősítést a képviselő-testülettől, hogy idén is pályázhassunk a
korszerűsítésre. A beruházás keretében a nyílászárók, valamint héjazat cseréjére kerülne sor, illetve
a gépészeti berendezések modernizálására. A pályázat útján kapott összeget 50-50%-ban lehet
építési beruházásra, illetve eszközbeszerzésre fordítani. Gondolom támogatjátok, hogy megadott
határidőre ezt a pályázatot benyújtsuk. Szükséges van hozzá egy csekély mennyiségű önrészre is.
Amennyiben 18.000.-Ft alatt van adóerő képessége az önkormányzatnak, abban az esetben a
településnek 5% önrészt kell hozzá biztosítani, ha ennél magasabb, akkor magasabb összeget kell
hozzá biztosítani. Én javaslom a pályázat benyújtását, mert az ablakok olyan állapotban vannak,
hogy mindenképpen kellene a cseréje. A pénzügyi bizottsági ülésen kikértem a bizottság elnök
véleményét, azt mondta, hogy támogatják.
Holykó Lászlóné képviselő: Igen támogatjuk a pályázat benyújtását.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy a napközi-otthonos konyha felújításával
kapcsolatosan Olaszliszka Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be, kérném kézfelemeléssel
jelezni.
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
20/2015. (IV.28.) határozata „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására”
pályázat benyújtásáról
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pontjára (A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatása) hivatkozással a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett pályázat alapján
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása iránt Olaszliszka Község
Önkormányzata pályázatot nyújt be.
Olaszliszka Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
összeállítására és benyújtására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamato
Fekete Gyula polgármester: Megjelent egy pályázat, amit rövid határidőn belül május 7. napjáig lehet
elektronikus rendszeren keresztül benyújtani, amit május 8. napjáig írásban meg kell erősíteni a
kincstár felé. Ezen pályázat keretében rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére van lehetőség. Elég
kedvezőek a feltételek, jó normatívát 440.-Ft-os napi adagot biztosítanak. Megkérdeztem az
élelmezés vezetőt, hogy elfogadható-e ez a normatíva, azt mondta, hogy természetesen. Pénzügyi
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bizottsági ülésen is beszélgettünk róla, az volt a vélemény, hogy ezt a pályázatot mindenképpen be
kellene adni. Nagyobb eséllyel tudunk pályázni, ha ezeknek a gyermekeknek napi pár órás
foglalkoztatását is tudjuk biztosítani. Ez megoldható úgy is, hogy a tanodán keresztül a nappali
felügyeletet biztosítjuk, a nappali-otthonos konyhán pedig az étkeztetést. Én úgy gondolom,
támogatni kellene, illetve be kellene adni ezt a pályázatot is. Ehhez kérném a képviselő-testület
véleményét. Ha valamit esetleg rosszul mondtam vagy nem mondtam, kérném a jegyző asszonyt
szíveskedjen kiegészíteni.
Dr.Stumpf Enikő jegyző: Minden fontos információ elhangzott. Mindenki tudja, hogy a nyári
időszakban a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára az egy biztos pont, hogy a napi
egyszeri meleg ételt megkapják. Én azt gondolom, hogy mindenképpen támogatandó a képviselőtestület részéről ennek a felvállalása.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm a kiegészítést, mondjatok véleményt.
Holykó Lászlóné képviselő: A pénzügyi bizottság támogatja.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy a nyári gyermekétkezetés támogatása iránt
Olaszliszka Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be, kérném kézfelemeléssel jelezni.
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
21/2015. (IV.28.) határozata „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés
biztosítása támogatására” pályázat benyújtásáról
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 3. pontjára (Gyermekszegénység elleni program keretében nyári
étkeztetés biztosítása) hivatkozással az emberi erőforrások minisztere által meghirdetett pályázat
alapján szociális nyári gyermekétkezetés támogatása iránt Olaszliszka Község Önkormányzata
pályázatot nyújt be.
Az önkormányzat vállalja, hogy a központi költségvetési forrásból történő biztosítás esetén a
települési önkormányzat 2015. június 16.-ától 2015. augusztus 13.-áig terjedő időszakban a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére napi egyszeri meleg
étkeztetést és megállapodás alapján szabadidős elfoglaltságot biztosít.
Olaszliszka Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
összeállítására és benyújtására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
Fekete Gyula polgármester: Május 2.-án szombaton a nemzetiségi önkormányzat szervez egy majálist.
Ahogy ők elmondták nem csak maguknak szervezik, hanem minden érdeklődőnek. A rendezvényre
támogatást is kaptak, az Olaszliszkáért Egyesület a színpadot biztosította részükre, az
önkormányzat a technikai berendezéseket, az önkormányzat pedig 25 db kenyeret és a húst a
főzéshez. Ez volt az igénye a nemzetiségi önkormányzatnak. Május 9-én pedig az Olaszliszkáért
Egyesület és az önkormányzat közösen szeretnénk megrendezni a Családi Napot. Az
önkormányzat az ehhez szükséges húst biztosítja. Reméljük, hogy ez a rendezvény eléri a célját, és
azok, akik részt vesznek majd rajta, mindannyian jól fogják magukat érezni. Mi magunk a hivatal
részéről a holnapi nap folyamán eldöntjük, hogy hogyan fogjuk magunkat képviselni. Ez egy olyan
hagyomány, amit nem szeretnénk abba hagyni. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Orsós Péter Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Annyit szeretnék elmondani, hogy aki eddig még
nem kapta meg a meghívót attól elnézést kérek, de mindenkit szeretettel várunk a május 2.-i
programunkra.
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Fekete Gyula polgármester: Köszönjük szépen és akkor megadom a szót Mikita József képviselőnek.
Mikita József képviselő: Úgy emlékszem két éve beadtam egy kérelmet ingatlan vásárlásával
kapcsolatba, szeretném megkérdezni, hogy megvan-e még a kérelmem?
Fekete Gyula polgármester: Előkeressük majd. Ez nem lett lezárva?
Mikó Zoltán képviselő: Nem lett elutasítva. Beszéltünk róla és arra jutottunk, hogy az a terület, amit
képviselő társam igényel, az közterületnek minősül. Az átminősítésével volt probléma.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: De úgy közterület, ahogy értsem? Tehát nem csak a köznyelv szerint
közterület, hanem úgy, mint út vagy híd, úgy közterület?
Mikita József képviselő: Nem! Ez a kertek végében van. Nem tudom, hogy miért volt ez közterület?
Fekete Gyula polgármester: A nyilvántartás szerint valószínű közterületként szerepel.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Akkor azt valószínűleg már Judit besorolta a nemzeti vagyon sorba a
vagyonkataszterünkben, megnézzük a nyilvántartásban.
Fekete Gyula polgármester: A következő testületi ülésre behozzuk a kérelmet és egyeztetünk.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Az egyebekhez szeretnék hozzászólni, írtam itt egy pár gondolatot.
Először is azt szeretném megkérdezni a képviselő-testület tagjaitól és a polgármester úrtól, hogy
tudnak-e valamit a Kossuth utcában lévő Sánta Éva féle lakásról. Hallottam, hogy új lakók
költöznek oda. Már égették ott a szemetet, takarítottak. Állítólag már meg is vették azt az ingatlant
Májeréktól.
Kamarási Zoltánné képviselő: Nem tudja megvenni, mert nem a Májeréké.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Jó, de az biztos, hogy volt takarítás, mert Én láttam. Azt hittem,
hogy a Májerék jöttek vissza.
Fekete Gyula polgármester: Amit én tudok és lehet, hogy egy kicsit megnyugtató lesz, Jogának van egy
lánya, aki Regmecre ment férjhez úgy emlékszem Ferencz Istvánhoz, ők akarták azt a házat
megvásárolni. Én erről tudok, de a jövő hét folyamán utána nézek.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Három dolgot szeretnék még elmondani. Először is már többször
kértem a védőnői lakással kapcsolatban, hogy valamilyen megállapodás készüljön az önkormányzat
és az egyesület között, jó lenne azt letisztázni.
Másodszor: a hétvégén megkeresett egy fiatalember, Nagy Viktor Oszkár. Azt mondta, hogy
Olaszliszkáról szeretne egy dokumentumfilmet készíteni. Nekem elég érdekes benyomásom volt a
fiatalemberrel kapcsolatban, ugyanis nem is igazán a magyarság és a cigányság kapcsolatáról
érdeklődött, hanem mindenáron azt akarta kipuhatoni, hogy azt a tragédiát – ami sajnos rányomta
Olaszliszkára a bélyegét, és 30 évnek kell eltelni ahhoz, hogy feledésbe merüljön – mi hogy éltük
meg, hogy tudtunk kilábalni belőle. Szerintem jó hogy készül egy dokumentumfilm Olaszliszkáról,
de olyan jó lenne, ha mi kontrolálni tudnánk ezt a filmet, lehet, hogy furcsa kérés, de
belenézhetnénk-e ha elkészül, hiszen Olaszliszkáról szól majd. Ugyanis, ha megint negatív oldalról
közelítik meg Olaszliszkát, akkor mi hiába tevékenykedünk itt, hiába próbáljuk Olaszliszka jó arcát
is megmutatni, ha egy Pestről jött fiatalember lerombolja azt. Nekem az volt az érzésem, hogy Ő
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még mindig azt szeretné hallani a számból, hogy itt a magyarság és a cigányság nem tud együtt élni.
Lehet, hogy ez csak az én benyomásom volt, az is lehet, hogy hozzám jöttek először.
Harmadszor: a szomszéd nénivel történt meg, hogy a ZHK átadta a 90 éves nyugdíjas néninek a
NAV-hoz a tartozását a 2013. évi szemétdíjról. Ez a néni soha nem szemetelt, mert kukája sincs,
azt a kis dobozos tejet, ha esetleg megveszi, elégeti. A lényeg az, hogy a nyugdíjából levonták a
30.000.-Ft-ot és megmondták, hogy a 2014. évit is le fogják vonni. Kérem ezért a testületet, hogy
hozzunk egy olyan döntést, hogy az idősek 80 vagy 85 év felett, mentesüljenek a szemétdíj fizetése
alól.
Holykó Lászlóné képviselő: Nem csak a nyugdíjast keresik meg.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Jó, csak nekünk nem adják ki a listát, de a ZHK átadhatta-e így a
NAV-nak?
Holykó Lászlóné képviselő: Igen! Ő a behajtó.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A lakhatási támogatással kapcsolatban, amikor a szociális rendeletet
tárgyaltuk, akkor esett szó arról, hogy a legnagyobb közüzemi tartozás a lakosság körében éppen a
ZHK-hoz kapcsolódóan áll fenn. Ezért a tavalyi év végén volt egy olyan próbálkozása a ZHK-nak,
hogy az önkormányzatokat be akarta vonni a hátralékának a kezelésébe. Egyébként két éve került
át a NAV-hoz a szolgáltatási díj hátralékot felhalmozóktól a tartozás behajtása. Azóta mi a
hátralékos listát nem is kapjuk meg. Erről szó is volt, hogy 5.000.-Ft-ot számol fel a NAV
behajtásonként. Ezt minden egyes behajtás után a NAV felszámolja és azt is ráterhelik a lakosságra.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Nekem a néni lánya mesélte, hogy le is vonták a nyugdíjából az
összeget.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Annak, akinek igazolt jövedelme van, annak van miből levonni. Tavaly év
végén, amikor ott voltunk a ZHK-nál adtak egy listát, hogy itt Olaszliszkán mennyi a hátralék
összege és úgy emlékszem milliós nagyságrendű volt.
Fekete Gyula polgármester: Több, mint 2 millió forint volt.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A közszolgáltatás pedig kötelező. Ez azt jelenti, hogy valamennyi ingatlan
tulajdonosnak meg kellett kötni a szolgáltatási szerződést. Van mindenkinek egy érvényes
közszolgáltatási szerződése, és nem mondhatja azt, hogy Ő ezt nem akarja igénybe venni, mert a
hulladék törvény szerint kötelező igénybe venni.
Holykó Lászlóné képviselő: A címkét kell visszaküldeni arról a szeméttárolóról, amelyikhez tartozó
ingatlanban nincs éppen szemetelés.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Pontosabban, amelyik ingatlanban nem élnek.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Ha a kukát sem vette át, akkor miről szedi le a cimkét? Nincs, nem
is volt soha kukája.
Mikita József képviselő: De csak megkötötték a szerződést, ha a NAV most be tudja rajta hajtani.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Ki tudja mikor kötötték a szerződést? Hány éve fizetjük a
szemétdíjat?
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Fekete Gyula polgármester: Azt szeretném elmondani, hogy 15 évvel ezelőtt, de lehet, hogy még
régebben alakult a ZHK. Azóta tudják az emberek, hogy fizetni kell a ZHK részére a
közszolgáltatásért. A hátralékot mástól is levonták, más is jött ezzel a panasszal a hivatalba.
Visszatérve Nagy Viktorra, engem is megkeresett, eltöltött velem vagy két órát. Elmondta, hogy
pályázaton nyertek pénzt, hogy készítsenek dokumentumfilmet Olaszliszkáról, leginkább
kihegyezve a cigányokra. Ennek a filmnek egy része már tavaly ősszel elkészült, amikor volt a
cigányoknak ez a bál. Én úgy láttam, hogy ez a film nem vetített senkire rossz fényt. Ezt szeretnék
folytatni, egy-két családot kiemelve. Az is lehet, hogy meg fogják nézni, hogy a közmunkások
munkaidőben mit dolgoznak Olaszliszkán. Kérdeztem a munkaügyi központ vezetőjét, ha esetleg
ilyen dologról van szó, mit szólnak hozzá. Azt mondta, hogy semmi kifogásuk nincs ellene. Ha
pozitívan ki tudunk jönni ebből a dologból, akkor az még használható is. Itt lesznek a május 2.-ai
rendezvényen is és forgatni fognak. Még talán a Duna Tv is itt lesz, ezt Gombos Géza mondta
nekem a múlt héten. Mondtam, hogy szerintem nem kellene már bolygatni ezt az dolgot, legjobb
lenne már abbahagyni. Azt is elmondtam, hogy én ezt mért gondolom, mit gondolok én a cigány
magyar kapcsolatról. Ha ez elkészül, még jól is kijöhetünk belőle. Nem biztos, hogy negatívan fog
hatni a településre meg a magyar-cigány kapcsolatokra.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: De az egyesületet vagy az önkormányzatot valamilyen szinten partnerként
bevonják, vagy erről készül valamiféle írásbeli megállapodás?
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Nem készült. Csak beszélgetés címen jöttek el hozzám szombat
délelőtt. Két és fél órát én is eltöltöttem velük.
Más téma: Legutóbb szóba került, hogy a Gönczi néni előtt lévő kamerát meg kellene fordítani.
Fekete Gyula polgármester: Majd fordítanak rajta.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Vagy tegyenek fel még egyet.
Fekete Gyula polgármester: Nem tudnak, mert nincs több. Majd fordítanak rajta. Így is tizenhat
kameráról volt szó és huszonegyet rakattak fel velük. Akkor fogják majd beigazítani, ha felrakták a
villanyórát.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Átadom Mikita Úrnak a szót, mert neki van egy problémája, és azt
szeretném, ha inkább Ő mondaná el, mint én. A konyhásokról van szó, vagyis inkább a ruhájukról.
Mikita József képviselő: Azt már rendbe tettük.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Akkor nem hozod nyilvánosságra?
Mikita József képviselő: Én csírájába folytottam el.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Rendben, csak én sem tartom egészségesnek. Akkor mégis csak
elmondom, ha te nem mondod el.
Mikita József képviselő: Fölösleges erre már szót vesztegetni. Nagyon sokan mondták nekem, hogy a
konyhások a fehér munkaruhájukban járnak át a boltba vásárolni. Én szóltam erről a vezetőnek és
azóta ezt nem teszik.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Oda nem járnak már át, de leülnek a kőre és ott cigarettáznak, és
utána bemennek a konyhára ebédet kiadni. És ez napi szinten van, hogy ott ülnek a lépcsőn és ott
cigarettáznak a fehér munkaruhában. Én nem akarok senkivel sem személyeskedni, távol álljon
tőlem, de nehogy egy ellenőrzés kapjunk, ahol ez kiderül.
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Bertáné Batta Magdolna képviselő: Nem is lehetne ott cigarettázni.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Nem is csak a cigarettázásról van szó, hanem arról, hogy a fehér
munkaruhájában ül le, amiben majd ételt osztja.
Kamarási Zoltánné képviselő: Hozzám a legtöbb panasz a kutyákkal és a szeméttel kapcsolatban
érkezett. Ez egy visszatérő probléma. Kijött a felhívás az eb tilalomról és a regisztrációról. A
módszert egyáltalán nem tartottam jónak, az egyik szomszédom például a kiskertjében találta meg a
papír. Hiába jött ki ez a felhívás az eb tilalomról, amikor senki nem nézte, hogy be van-e tartva.
Megtámadta egy kutya a szomszédomat, én mentem seprűvel segíteni neki. Hármasával járnak a
kutyák az úton. A postást is megtámadták, állítólag szóltak is be ide a hivatalba. Nem lehetett volna
ezt úgy csinálni, hogy a közmunkások kivitték volna a regisztrációs papírt és aláíratták volna
helyben a kutya tulajdonosával, akkor már azt sem mondhatta volna az illető, hogy ő nem kapott
ilyen papírt.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Elég komoly adatbázist kell fenntartania az önkormányzatnak a rendelet
szerint. Nem biztos, hogy amennyiben valakinek azonnal ki kell töltenie, az tudja például az oltási
könyv számát. A legtöbb településen ez így működik, hogy egy adatlapot biztosítunk a lakosoknak,
ami ki kell töltenie és egy adott határidődig visszajutattja.
Dr. Séra Róbert jegyzői referens: Ez csak egy előzetes felmérés volt, május közepén kifognak menni a
közmunkások és végigjárják a házakat a nyomtatvánnyal.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Az első nyilvántartásba vételhez mindenképpen az kellett volna, hogy
küldjék vissza az adatokat.
Kamarási Zoltánné képviselő: Szerintem ez az emberekben úgy csapódott le, hogy hiába rendelte el az
önkormányzat a tilalmat, ha nincs mögötte cselekedet. Hiába küldték ki, amikor mondhatja azt,
hogy meg sem kapta, nem tartja be az eb tilalmat.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Két különböző dologról beszélünk, az egyik az ebeknek az összeírása az
önkormányzat részéről, a másik pedig a járási hivatal által elrendelt legeltetési tilalom és ebzárlat,
amelyet a járási hivatal a rókák immunizálása miatt rendelt el.
Kamarási Zoltánné képviselő: De a kutya ugyan úgy járt kint.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Mivel az ebzárlat csak arról szól, hogy tájékoztassuk a lakosságot a
tilalomról arra az esetre, ha a kutyájával történik valami, pl. ha megeszi azt az immun anyagot ami
rá veszélyes. Ez a kutyák védelmében történt.
Kamarási Zoltánné képviselő: Egy volt kolléga nőről szeretnék még beszélni, Csontosnéról, aki elment
nyugdíjba. Közel 40 évet dolgozott le az önkormányzatnál, igaz egy kis megszakítással. Ennek
ellenére nem kapott semmiféle juttatást. Panaszkodott nekem hogy 20-25 nap szabadsága évről
évre benn maradt és ezen felül járt betanítani az új dolgozókat, túlórázott is és semmibe nem
vették. Nagyon rosszul esett neki, hogy így ment el. Nem tudom, hogy volna-e arra keret, hogy
valamit méltányosságból adjunk neki? Nem lehetne honorálni a munkáját azzal, hogy
visszamenőleg a szabadságait kifizetjük, vagy a túlóráit? Rosszul esett neki hogy így ment el.
Másik dolog a közmunkával kapcsolatos. Én azt szeretném, ha be lehet hívni ide a munkavezetőket
és elmondanák, hogy fél év alatt mit csináltak, hogy haladtak a rájuk bízott munkával.
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Fekete Gyula polgármester: Ha majd letelik a fél év én fogok beszámolni a képviselő-testületnek a
közmunkáról.
Kamarási Zoltánné képviselő: De nem lehet, hogy a munkavezetők is elmondják?
Fekete Gyula polgármester: Elmondhatják Ők is, ezzel nincs semmi gond, de én úgy gondolom,
amikor olyan dologról van szó, én tájékoztatlak titeket, de amit a legelején elmondtam, ezért a
közmunkaprogramért elsősorban és egy személyben a polgármester a felelős. Nagyon jól tudom
hogy vannak gondok, vannak problémák. Én úgy gondolom, hogy félévkor fogunk majd egy
tájékoztatót tartani. Ha úgy gondoljátok, hogy ehhez szükséges a munkavezetőknek a jelenléte és
kéritek, akkor jöhetnek. Én a legutóbbi testületi ülésen úgy gondolom, hogy tisztességesen
felolvastam a mezőgazdasági programot, a helyi sajátosságok programját, azt, hogy hány embert
alkalmazunk hány szakmunkás van, hány segédmunkás van, de erre lesz lehetőség Ancika és
félévkor meg fogjuk csinálni.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Csontosnéra visszatérve, az Ő munkaviszonya az Olaszliszkai Közös
Önkormányzati Hivatalnál lett megszüntetve 2014. december 15-én. A munkavégzés
megszűnésekor tudomásom szerint megkapta a jubileumi jutalmat, illetve azokat a juttatásokat
amire ő jogosult volt. Tehát most a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül
biztos, hogy nem tudjuk semmilyen juttatásban részesíteni, hiszen velünk már nem állt
jogviszonyban, ő már nem került át a január 1-ei létszámmal, hiszen neki már meg volt szüntetve a
jogviszonya akkor.
Séra Ferencné gazdálkodási főelőadó: A 2014. évi szabadsága teljes egészében kifizetésre került, mivel
nem vett ki egy napot sem. Jubileumi jutalomra nem volt jogosult, mivel az új törvény szerint csak
a közszolgálatban teljesített idő számít. Dolgozott korábban a borkombinátnál, tehát nem volt meg
a 40 éve. Mivel Ő 40 éves korkedvezményes nyugdíjba ment, ez a juttatás, azaz a jubileumi jutalom
nem járt neki, mert két kedvezményt nem vehetett igénybe. Kapott plusz egy havi jutalmat a
polgármester úr döntése alapján azért, amiért a jubileumi jutalmat nem tudtuk kifizetni neki és
karácsony előtt ugyan úgy megkapta a 10.000.-Ft-os ajándékutalványt, mint minden dolgozó annak
ellenére, hogy karácsonykor már nem dolgozott nálunk.
Kamarási Zoltánné képviselő: Értem.
Séra Ferencné gazdálkodási főelőadó: Tehát a szabadság ki lett fizetve.
Kamarási Zoltánné képviselő: De évekre visszamenőleg? Panaszkodott nekem, hogy soha nem tudott
szabadságra menni, és soha nem fizették ki sem a túlóráját.
Séra Ferencné gazdálkodási főelőadó: A szabadságot egyébként sem lehet pénzben megváltani, kivéve a
munkaviszony megszűnésekor. Az előző évi szabadságok kiírásra kerülnek, illetve március 31.-ig ki
kell venni azokat.
Fekete Gyula polgármester: Ha valakinek van még kérdése tessenek feltenni.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Szeretném elmondani a nagy közönség előtt, hogy a hétvégén az
Olaszliszkáért Egyesület szervezésében egy nagyon színvonalas dűlőtúrán vettünk részt, amit
Samueléknek is köszönhetünk. Sárospatakon, a hétvégén a nagy Tokaji borárverés volt. Ezzel is
Olaszliszkának a jó hírnevét próbáljuk öregbíteni. Nagy volt az érdeklődés. Mindkét borárverő jól
szerepelt az árverésen. Reméljük, hogy jövőre is rendeznek ilyet, tervezzük, hogy a szüreti
felvonulás után is, ha van rá igény, akkor egy dűlőtúrán részt veszünk.

17
Mikita József képviselő: A Mádi bortól jobbnak találták a Kvaszinger muskotályos borát, ami a
Meszesen termett.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Mád nem is szerepelt olyan jól, mint Olaszliszka.
Mikita József képviselő: A lovas tanyánkkal kapcsolatban van kérdésem. Azokat a nagy tuskókat hova
lehetne eltüntetni? A földből kifordított, hosszú évek óta ott álló, beszáradt tuskók ezek. Vagy 5-6
pótkocsival biztos lenne.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Itt szeretném megragadni az alkalmat, ha valaki esetleg jó földet tud,
töltésnek kellene termőföld.
Fekete Gyula polgármester: Szeretném megkérdezni, van-e még valakinek esetleg kérdése?
Holykó Lászlóné képviselő: Közmunka programon belül milyen gyakran van szondáztatás? Van-e
egyáltalán?
Fekete Gyula polgármester: Lesz a jövő héten.
Holykó Lászlóné képviselő: Mondták, hogy van olyan ember, aki napi szinten iszik.
Fekete Gyula polgármester: Van nekünk szerződésünk Szabó Tiborral. A jövő hét folyamán egy
általános szondázás lesz, hogy melyik nap azt nem tudom.
Mikita József képviselő: Azok a közmunkások, akik kijárnak a 37-es főúthoz, azoknak valamilyen
láthatósági mellényt kellene adni, nehogy valami baj legyen.
Fekete Gyula polgármester: Nem a 37-es főúthoz járnak, hanem van az önkormányzatnak egy fél
hektáros területe oda járnak azt a fától, gaztól megtisztítani. Szeretnénk az éven felszántani. Egy
nagy reklámtáblát tervezünk oda kihelyezni, amelyen minden olyan programot, rendezvényt, ami
Olaszliszkát érinti lehetne reklámozni. Körülötte pedig kalászossal vagy éppen kukoricával
tervezzük bevetni. Tehát ezek az emberek nem az úton dolgoznak.
Megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
A képviselő testület ülése 18 óra 30 perckor véget ért.
K.m.f.
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