JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8.
napján 12.00 órától az önkormányzat székhelyén - 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
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Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Dr. Séra Róbert
Séra Ferencné

jegyző
jegyzői referens
gazdálkodási előadó

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az
ülést megnyitom.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e? Javaslatot
teszek az ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
2./ Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása
3./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
2./ Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása
3./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat
benyújtása
Fekete Gyula polgármester: A május végi testületi ülésen már tájékoztattam a képviselő-testületet
arról, hogy 2015. június 9-i benyújtási határidővel lehetőség van pályázatot benyújtani
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati kiírás alapján. A
benyújtáshoz szükséges költségvetések elkészültek. A „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
alcélra” a Kovács utca felújítását javaslom megvalósítandó fejlesztésként megjelölni, ehhez az
igényelt bruttó 14.668.246,-Ft támogatás megítélése esetén 2.588.514,-Ft saját forrást biztosítása
szükséges. Megkérem a pénzügyi előadót, tájékoztassa a testületet, hogy milyen előirányzatból
tudjuk ezt biztosítani.
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Séra Ferencné gazdálkodási előadó: A 2015. évi költségvetésben 2,9 mFt volt belterületi utak felújítására
tervezve, ennek terhére vállalható a saját forrás összege.
Fekete Gyula polgármester:: Amennyiben egyetért a képviselő-testület a pályázat benyújtásával, kérem
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
31/2015. (VI.8.) határozata pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására – Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által
meghirdetett „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” meghirdetett
pályázat keretében a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcélra benyújtja pályázati
igényét.
Az Önkormányzata pályázatában fejlesztéssel érintett utcaként a Kovács utcát (555,612 hrsz)
jelöli meg. A beruházás bruttó összköltsége: 17.256.760,-Ft.
A megvalósítandó fejlesztéshez a pályázati adatlapon igényelt bruttó 14.668.246,-Ft támogatás
megítélése esetén 2.588.514,-Ft saját forrást biztosít
Olaszliszka Község Önkormányzata a beszerzés támogatott költségein felüli részét a 2015. évi
költségvetés terhére vállalja.
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs
rendszeren keresztül történik. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
összeállítására és benyújtására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. június 9.
Fekete Gyula polgármester:: A másik lehetőség ugyanezen pályázaton belül az „Óvodai, iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztés, felújítás alcélra” történő pályázat benyújtása. A KLIKkel és az iskola igazgatójával előzetesen egyeztettem. A KLIK a szükséges hozzájárulást megadja
ahhoz, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos az Olaszliszka, Petőfi Sándor utcai tornaterem
szükséges felújítási munkálatait a pályázat keretében elvégezze. Kérdezem a képviselő-testület
véleményét a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Nem értek egyet azzal, hogy az iskolai tornatermet fejlesszük, nem
kapunk lehetőséget az intézménytől arra, hogy közösségi sportcélokra igénybe vegyük, vagy akár az
óvoda használhassa. Az iskolai sporttevékenységet sem látják el, elő sem veszik a
tornafelszereléseket. Pingpongozásra vagy egyéb szabadidős célra sem vehetjük igénybe, mert olyan
a hozzáálás.
Bertáné Batta Magdolna képviselő: A nyári időszakban például másra használható a tornaterem.
Fekete Gyula polgármester:: Korábban erre volt ígéret, hogy amennyiben igényli az önkormányzat vagy
az óvoda, a KLIK rendelkezésre bocsátja a tornatermet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
32/2015. (VI.8.) határozata pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására – Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztés, felújítás
alcélra
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által
meghirdetett „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” meghirdetett

3
pályázat keretében a „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztés,
felújítás” alcélra benyújtja pályázati igényét.
Az Önkormányzata pályázatában fejlesztéssel érintett utcaként a Tornaterem (3933 Olaszliszka,
Petőfi Sándor út 24/1.) helyszínt jelöli meg. A beruházás bruttó összköltsége: 13.854.582,-Ft.
A megvalósítandó fejlesztéshez a pályázati adatlapon igényelt bruttó 11.861.395,-Ft támogatás
megítélése esetén 2.093.187,-Ft saját forrást biztosít
Olaszliszka Község Önkormányzata a beszerzés támogatott költségein felüli részét a 2015. évi
költségvetés terhére vállalja.
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren
keresztül történik. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat összeállítására és
benyújtására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. június 9.
2./ Napirendi pont: Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása
Fekete Gyula polgármester: A képviselő-testület 2015. évi munkatervében ütemezettek szerint június
hónapban aktuális az intézményvezetői pályázat kiírása. Felkérem a jegyzőt, ismertesse az
elkészített pályázati felhívásban foglaltakat.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A jelenlegi megbízott intézményvezető megbízatása 2015. július 31. napjáig
tart. Emiatt aktuális a pályázati kiírás közzététele június hónapban. Az új vezető megbízásának
időtartama határozott időre, 2015.08.01.-2020.07.31.-ig szól. A köznevelési törvényben meghatározott
feltételek lettek rögzítve a felhívás tervezetében: főiskolai végzett, óvodapedagógus diploma,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, pedagógusi munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat. A pályázónak szükséges benyújtani szakmai önéletrajzot,
képesítést igazoló oklevelei másolatát, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az intézmény
vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseit. A pályázat
benyújtásának határideje: 2015. július 10. A pályázatok beérkezését követően a Képviselő-testület 2015.
július 30-ig dönt az óvodavezetői kinevezésről. Ezt megelőzően a szülői munkaközösség és
közalkalmazotti tanács is véleményezi a benyújtott pályázatokat.

Fekete Gyula polgármester: Javaslom az előterjesztésben foglaltak szerinti közzétételét a pályázati
felhívásnak. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
33/2015. (VI.8.) határozata Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Olaszliszkai Kerekerdő
(Olaszliszka) intézmény magasabb vezetői megbízására irányuló előterjesztést. A képviselő-testület
a pályáztatással és a pályázati eljárás lefolytatásával egyetért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az intézmény magasabb
vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás – jogszabály és a határozat mellékletét képező
tartalom szerinti – közzétételéről és a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatok
ellátásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 15.
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3./ Egyebek
dr. Stumpf Enikő jegyző: Lehetőség van rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelmet
benyújtani a MÁK felé fennálló visszafizetési kötelezettségre, ami a 2014. évi normatíva elszámolás
miatt jelentkezik. Ehhez önerő vállalása nem szükséges, azonban képviselő-testületi döntés
szükséges az igénylés benyújtásához.
Fekete Gyula polgármester: Javaslom az előterjesztésben foglaltak szerinti nyújtsuk be a támogatás
iránti kérelmet. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
34/2015. (VI.8.) határozata rendkívüli önkormányzati támogatásra kérelem benyújtásáról
Olaszliszka Község Önkormányzata úgy határozott, hogy működőképességének megőrzése,
feladatának ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló pályázati kiírás alapján
rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelmet nyújt be.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Kamarási Zoltánné képviselő: A közmunkaprogramot már nem is merem említeni, de a kutya tartás
miatti problémákat ismételten jelezném. Nem értem, miért nem lehet intézkedni.
dr. Séra Róbert jegyzői referens: Befejeződött az ebek regisztrációja, két héten belül végi fogják járni
a kijelölt közfoglalkoztatottak a falut és ellenőrzik a nyilvántartás adatait.
Fekete Gyula polgármester: Megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
A képviselő testület ülése 12 óra 30 perckor véget ért.
K.m.f.

Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

