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Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24.
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Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, külön köszöntöm a háziorvost és a védőnőt.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom. Szeretném, ha a napirendi
pontokat kiegészítenénk egy új napirendi ponttal, ez pedig a nyári gyermekétkeztetés során fel nem
használt támogatás összegének a visszafizetéséről szólna. Tehát kérem a képviselő-testületet, hogy
a napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyaljuk: egészségügyi intézmények
tevékenységéről szóló tájékoztató, szociális tüzifa igénylése, nyári gyermekétkeztetés fel nem
használt támogatásának visszafizetése, BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához csatlakozás, előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadására és végül az
egyebek.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a módosított napirendi pontokkal egyetértenek-e?
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Egészségügyi intézmények (háziorvos, fogorvos, védőnő) tevékenységéről szóló tájékoztató.
2./ Szociális tüzifa igénylése.
3./ Nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatás visszafizetése.
4./ BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához csatlakozás.
5./ Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadására.
6./ Egyebek.
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Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Egészségügyi intézmények (háziorvos, fogorvos, védőnő) tevékenységéről szóló tájékoztató.
2./ Szociális tüzifa igénylése.
3./ Nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatás visszafizetése.
4./ BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához csatlakozás.
5./ Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadására.
6./ Egyebek.
1./ Napirendi pont: Egészségügyi intézmények (háziorvos, fogorvos, védőnő) tevékenységéről
szóló tájékoztató.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem a háziorvosunkat, hogy szíveskedjen bennünket tájékozatni az
elmúlt évi tevékenységéről.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Mivel eddig még nem volt rá alkalmam, ezért szeretném
megköszönni, hogy új rendelőt kaptunk, ami nagyon jól fel van szerelve és így sokkal jobban és
hatékonyabban tudunk dolgozni. Néhány száraz számadattal szeretnék szolgálni, ha megengeditek.
Az ellátott betegek egy év alatt 17.181 fő volt. Ebből házhoz hívás 283 fő, kórházba küldve 27 fő,
szakrendelőbe küldve 731 fő, aki nem a mi betegünk, de mi láttuk el 92 fő volt. Megkezdődött az
iskola, sajnálom, hogy az iskolából nincs itt senki, mert fel kellene venni velük a kapcsolatot, hogy a
gyermekeknek a hiányzásáról tudjunk velük beszélni, hiszen annak a gyermeknek, aki beteg,
egyedül nincs mit keresnie a rendelőben, csak szülő vagy tanár felügyelete mellet. Ha a gyermek
hiányzik az iskolából nem hozzám kell jönnie igazolásért. Jelezték a szülők, hogy a tanár nem
engedi abban az esetben a gyermeket iskolába amint köhint egyet a gyerek. Vannak olyan
gyermekek akik érzékenyebbek, folyni fog az orra egész évben köhécselni fog, az nem azt jelenti,
hogy ki kell maradjon az iskolából. Vannak olyan állapotok, amelyek nem ragályosak, a gyermeknek
nem kell otthon maradnia, ezt el kellene fogadtatni a tanárokkal is. Az óvodával nincs ilyen
gondom. Ők még arra is hajlandóak, hogy lázmérőt vesznek elő és beadnak egy kis lázcsökkentő
szirupot. Sajnos az iskolával, az iskola vezetésével nagyon sok gondom van. Kérem az
önkormányzat segítségét abban, hogy hívja fel az iskola vezetésének a figyelmét arra, hogy a
gyermeknek nincs mit keresnie a rendelőben egyedül. Azon kívül igazolást nem leszek hajlandó
csak az ellenőrzőbe adni. Legalább valaki tartsa számon, hogy hány hiányzásról van is szó. Ha már
a hiányzásnál tartunk. Elkezdődött az iskola, kiszűrtük azokat a gyermekeket akik tetvesek vagy
rühesek, bármi más fertőző betegségben szenvednek. Eltelik majdnem egy hét, mire eljönnek az
orvosi rendelőbe, hogy most már engedjem őket iskolába. Ha tiszták elengedem, de a hiányzó
napokat ki fogja igazolni? Legalább egyszer példamutatásként büntetést kellene kiszabni, én úgy
tudom, hogy a jegyzőnek lehetősége van arra, hogy büntetést rójon ki. Mi már a védőnővel nagyon
jól tudjuk, hogy melyik az a három család ahol a gyermekek folyton tetvesek, és ők azok, akik a
többi gyereket az iskolában, óvodában megfertőzik. Legalább egyszer egy büntetést rójunk ki rájuk,
ha másért nem, legalább a hiányzásokért.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Nem akarok a beszámoló közben beleszólni, de egy gyors választ remélem
megenged, ugyanis a szabálysértés már két éve a járási hivatali hatáskörbe tartozik.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Segítségeteket kérem, hogy oldjuk meg ezt a helyzetet, csak egy-két
anyukáról van szó. Én meg merek esküdni rá, hogy a fertőzés forrása otthon van. Felnőtteket nem
ellenőrizhetek, másképp nem oldhatom meg, csak úgy, ha kiszabjuk a büntetést.
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Jánosiné Kádár Erzsébet védőnő: Ez ellen a család ellen már családvédelmi feljelentéssel is éltünk és
nem történt semmi. Az iskola mögöttük áll, így mi tehetetlenek vagyunk. A kolléganő kéthetente
megy tisztasági szűrést végezni.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Ugyanilyen okból jött létre a sárgasági járvány is az év elején, a
tisztaság hiányából kifolyólag. Akkor nagyon megijedt az egész iskola, hogy akkor most mi lesz?
Annyira intenzív klóros folyadékot kezdtek használmi kézmosásra, hogy a gyermekek ruháját is
kiette amikor rácseppent. Nem klóros vízzel kell kezet mosni, csak kezet kellene mosni.
Van nekem egy másik problémám is: a táppénz és az igazolások. A táppénzért harc folyik az orvosi
rendelőben. A kisebbségi önkormányzat vezetője már volt nálam a rendelőben és tudomásomra
hozta, hogy fel fognak jelenteni, mivel állításuk szerint a fehér embernek adok, a kisebbségnek
viszont nem adok táppénzt. Mondtam is az elnök úrnak, ne is várja el, hogy a fehér ember hozzá
megy majd reklamálni, ha nem kap táppénzt. Addig, amíg mind a két féltől nem érkezik hozzá
reklamáció, Ő nem tudja eldönteni, hogy a kisebbségnek nem adok és a fehér embernek adok
táppénzt. Nem adok táppénzt senkinek, aki nem beteg. Sokszor jönnek azzal, hogy a művezető
vagy a polgármester azt mondta nincsen már több szabadsága és legyek szíves kisegíteni, és ha
ebben az esetben nem adok, akkor az elnök úrnál kötnek ki, mert általában tényleg a kisebbségről
van szó, vagy úgy rám csapják az ajtót, hogy az üveg beleremeg. Nem tudom, kitől kaphatnék
támogatást ilyen témában. A másik gondom, szeretnék körzethatár módosítást eszközölni az
ÁNTSZ-en keresztül. Nagyon nehezen összegyűjtöttük a papírokat.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Július 2.-án a körzethatár módosítással kapcsolatban a felhatalmazást
meghozta a képviselő-testület, tehát erről a döntés megszületett.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Nagy módosítás az én munkaprogramomban nem fog történni.
Gyakorlatilag eddig dolgoztam 16 órát hetente és az volt papírra vetve. Most csak annyit kértem a
jegyzői referens úrtól, hogy 31 órát írjon a papírra és azt mondta, hogy ezt a képviselő-testületnek
engedélyezni kell.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A körzethatár módosítást két alkalommal is tárgyalta a testület. Először egy
előzetes döntést hozott, majd július 2.-án a végleges döntést is meghozta a képviselő-testület.
Ennek következtében szükségessé vált a feladat ellátási megállapodásnak a módosítása, ami most
került megszövegezésre. Én azt kértem a jegyzői referenstől, hogy ennek végleges testületi
jóváhagyásával várjuk meg az engedélyező hatóságot, mert én még mindig úgy látom, hogy vannak
olyan további módosítások, melyeket nem biztos, hogy a mostani megállapodás tartalmaz. Mivel
Olaszliszka Önkormányzata kötötte a feladat ellátási szerződést veled, mint szolgáltatóval ehhez
úgy gondolom szükség lesz a képviselő-testület jóváhagyására.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: A gondom az, hogy le van járva a betegkezelési számítógépes
programom. Ezt meg kellene újítani. Ha ezt a szerződést nem tudom változtatni, és programot kell
változtatnom, mert most már három telephelyen fogok dolgozni, akkor meg kell kötnöm egy
programot, ami 90.000,- Ft-ba kerül. Majd később, amikor a testület valamikor hoz egy döntést,
akkor megint programot kell változtatnom.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Nem tudom ehhez a programváltásnak mi köze van?
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Van egy programom, amivel dolgozom. Szeptember 1.-től lejárt. Én
azt hittem, ez egy egyszerű dolog, meg lehet oldani, nem tudom mi az a kitétel amire várnunk kell.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Én nem gondolom, hogy most várnunk kell bármire. Én azt mondtam,
hogy ebben a témában hozott egy döntést a képviselő-testület, beleegyezett a körzethatár
módosításba. Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy a körzethatár módosításhoz minden
szükséges intézkedést megtegyen. Ennek az intézkedési sornak az egyik lépcsője az, hogy a
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feladatellátási megállapodást módosítsuk. Erre mondtam, hogy ez a szerződés ugyan ki lett bővítve
ahhoz, hogy a járási népegészségügynél tovább tudjál lépni, hiszen a Te működési engedélyedet kell
módosítani. A ma délutáni információ szerint az ügyintézőnél van minden olyan irat, ami ahhoz
szükséges, hogy a működési engedélyedet módosítani tudják. Ehhez készült egy egységes
szerkezetű szerződés, amit lehet, hogy később módosítani kell a hatóság által kért szempontok
szerint. Én azt mondtam, hogy a testület majd a végleges formátumot hagyja jóvá. Amikor már
minden módosítás át van rajta vezetve, majd akkor a testület elé hozzuk. A testület tudja, hogy
most milyen feladatellátás alapján történik a háziorvosi szolgáltatás. Ebben semmi olyan tényező
nincs, ami a Te jelenlegi ügymenetedet akadályozná.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Akkor milyen változás van, amiről nem tudunk ma dönteni?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Olyan, amit esetleg majd holnapután fog a hatóság kérni. Érted? Most ne
bonyolítsuk túl szerintem.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Lehet, hogy két hónap múlva fogja kitalálni.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Legkorábban akkor, amikor a működési engedélyed módosítására ráteszik a
bélyegzőt, addig mindent fogunk tudni.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Hogy kapok működési engedélyt, ha nincs körzethatár módosítás?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: De megvan a határmódosításod. A kivonat is megvan róla, ott van a
hatóságnál a július 2.-án meghozott döntés.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Három dolog történik most az ÁNTSZ-nél egyszerre különállóan, de
egyik a másikkal összefügg. Az Én működési engedélyem, az Én praxisjogom, ezeket azért kellett
módosítani, mert az önkormányzat módosítja a határokat.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A finanszírozási megállapodásod is fog módosulni.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Így van. Ez már az OEP-nek a dolga.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Semmi probléma nincs doktornő. Én csak azt mondtam, hogy a testület elé
egy egységes szerkezetű szerződést akkor fogunk behozni, amikor a képviselő-testület már jóvá
tudja hagyni új körzethatár módosítást is lefedő feladatellátási megállapodást.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: A feladatok nem változtak, ugyan annyi feladat van.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Csak két önkormányzat helyett a szerződésben három van. Ennek az
önkormányzat oldaláról van jelentősége.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Még mindig nem értem, mért nem tudjuk aláírni a szerződést?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: De alá van írva! Aláírtátok egy hete.
Fekete Gyula polgármester: Múlt héten a jegyző asszony és Robi jelenlétében aláírtuk azt a papírt.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Akkor mikor kapok szerződést?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Most az ülés után.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Akkor meg vagyok nyugodva.
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Fekete Gyula polgármester: Megkérdezem a tisztelt képviselő-testületi tagokat van-e valakinek kérdése,
észrevétele vagy javaslata a háziorvosi ellátással, vagy az itt elhangzottakkal kapcsolatosan?
Kamarási Zoltánné képviselő: Én azt szeretném megkérdezni, hogy a falu lakossága nem fog-e hátrányt
szenvedni, hogy három települést fogsz ellátni?
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Ugyan úgy, ahogy eddig dolgoztam, reggel 8 órától 9 óra 30 percig
Vámosújfalun, 10 órától 13 óráig Olaszliszkán látom majd el a feladatomat.
Fekete Gyula polgármester: Valakinek van még kérdése?
Orsós Péter RNÖ elnöke: A táppénzzel kapcsolatosan van észrevételem, amit doktornő korábban
említett. Két hónappal ezelőtt megkerestek, gyűjtsünk aláírásokat, hogy ki látja el az orvosi
feladatokat a településen: a polgármester úr vagy a doktornő, mert a polgármester úr nem engedi az
embereket táppénzre. Ezt az aláírásgyűjtést én elleneztem. Én azt mondtam nekik, a doktornő
tudja, hogy ki a beteg nem pedig a polgármester úr.
Fekete Gyula polgármester: Én mindig azt mondtam, nem fogom befolyásolni a doktornőt, hogy ki
menjen táppénzre és ki nem.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Egyszer történt meg, hogy a munkavezető átjött, hozott egy listát és
megkérdezte, ki volt a rendelőben a listáján szereplők közül. Ez nem is lenne rossz megoldás. Aki
beteg az jöjjön hozzám már 8 órakor, így 10 órakor már megtudom mondani a munkavezetőnek,
hogy beteg volt-e vagy visszaküldtem dolgozni.
Fekete Gyula polgármester: Mindig azt mondtam, hogy reggel 6 órakor jelezze a munkavezetőnek,
hogy beteg és úgy menjen 8 órakor az orvoshoz. Az orvos után ismét menjen a munkavezetőhöz,
hogy táppénzem van x napig. Nekünk eddig a doktornővel nem volt problémánk.
Szeretném megkérdezni a tisztelt képviselő-testületi tagokat, hogy a tájékoztatót elfogadja-e?
Amennyiben igen kérem kézfelemeléssel jelezni.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
52/2015. (IX.24) határozata az olaszliszkai háziorvos tevékenységéről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Nan Mária, Olaszliszka háziorvosának
tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm körünkben Dr. Czina Zsuzsa fogszakorvost, kérlek, egy rövid
tájékoztatást szíveskedjél tartani a fogorvosi tevékenységről.
Dr. Czina Zsuzsanna fogorvos: Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást. 13. évünket
kezdtük itt meg Olaszliszkán. Gyorsan telnek az évek, biztos azért, mert sokat dolgozunk. Látjátok
is, sokszor jól belecsúszunk a délutánokba meg az estékbe is. Három évvel ezelőtt történt egy nagy
fejlesztés és beruházás közel 20 millió forintos volt a projekt. A beruházás egyrészt az épület
állagának a megóvása, másrészt a rendelő technikai fejlesztése érdekében történt. Az állagmegóvás
érdekében új tető, illetve betonkoszorú került a fedémre, valamint az összes falon végighúztuk a
feszítővasakat. Az épület ennek köszönhetően úgy-ahogy rendben van. A fejlesztés során
megtörtént a rendelő bővítése, egy falat megbontottunk, így egy helyiséggel meghosszabbítottuk a
rendelőt és beállítottunk egy másik kezelő egységet. Az apróbb technikai felszerelés bővítése
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mellett egy nagyon nagy technikai fejlesztés is történt, egy panoráma röntgen beszerzése. Ez egy
olyan minőségi változást jelent a rendelésnek, amit már nagyon szerettem volna. A panoráma
röntgen segítségével sok olyan gócos pontot találunk, aminek a hátterében a rossz fog áll. Ez a
panoráma röntgen nagyos sokat segít ebben is, meg nyilván az egyéb fejlesztésekben. Implantálunk,
meg egyéb kisebb műtéteket csinálunk, ahhoz ez nagyon kell. Volt egy kis erősítésünk egy rezidens
doktornő személyében, de Budapestre szólította az élet, mert a fiatalok számára az a vidék sokkal
vonzóbb. Most érkezett utánpótlás, mert sikerült idecsábítani – bár úgy tűnik csak átmenetileg –
egy fiatalembert, aki a fiam és most végzett az egyetemen tavasszal. A praxis úgy gondolom elbírna
egy személyi fejlesztést, mert sokan járnak ide, nagy az igény. Itt a kérdés az, hogy a térséget
mennyire tudjuk vonzóvá tenni. Az elmúlt egy év munkavégzéséről csináltam egy statisztikát. A
praxis közel 6.000 fős. Ez egy picit csökken évről évre, és idősödik is a vidék. Vámosújfalu,
Olaszliszka, a Huták, Erdőhorváti, Komlóska és Tolcsva települések tartoznak ide. Az elmúlt
évben 4400 fő felnőtt és 1600 fő gyermek látogatott el a rendelésre, Tehát ennyi találkozás volt és
számtalan beavatkozás, amit még talán érdemes részletezni. A 62 év felettiek száma 600 fő és 190
fő terhes. A gyermekeknél 2400 beavatkozást végeztünk. Náluk fontos ez, mert amikor maradó fog
áttör és kibulyik az ínyen még nagyon sérülékeny a szerkezete, még tág benne a gyökércsatorna és
nagyon gyorsan romlik. Azért csináljuk az iskola fogászatot rendszeresen minden évben, hogy
ezeket a fogakat időben megfogjuk, megállítsuk a romlást, mert akkor felnőtt korban sem lesz vele
probléma. Felnőtt korban az a jó hír, hogy sokkal lassabban szuvasodik a fog, az a rossz hír, hogy
mindannyiunknak van egy csomó tömött foga, ami szuvasodik. Minden iskolát és óvodát
megpróbálunk végig szűrni. Tényleg nagyon sok beavatkozást csinálunk. A fogmegtartó
kezelésekhez a gyökérkezeléshez megvan az a fajta rendszerünk, amivel ma már tényleg jó
minőségben lehet gyökérkezelést csinálni. Sokféle beavatkozást végzünk, így fogmegtartást,
töméseket, fogpótlásokat kezdve a kivehetőtől át a kombinálton át a beragasztásokig és nagyon sok
implantátumot is berakunk. Még többet tudnánk, ha az ára kedvezőbb lenne, hiszen ennek elég
nagy a technológiai költsége. A praxis finanszírozása semmit nem javult az elmúlt 13 év alatt.
Ugyan annyit kapunk egy-egy beavatkozásra, mint amit akkor kaptunk. Jó minőségű anyagokkal
dolgozunk annak ellenére, hogy ilyen a finanszírozás. Én változatlanul hosszútávon gondolkodom,
az erősítést majd meglátjuk, meddig tud itt maradni. Nagyvonalakban ennyi. Ha valakinek kérdése
van, szívesen válaszolok.
Fekete Gyula polgármester: Köszönjük a tájékoztatást doktornő. Megadom a lehetőséget a tisztelt
képviselőknek.
Kamarási Zoltánné képviselő: Részemről azt szeretném mondani, hogy amit csinálnak az dicséretes.
Nagyon örülünk az utánpótlásnak, és nagyon szeretnénk, ha hosszútávra tervezne.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Szeretném megkérdezni, ha szabadságon vagytok a körzetben
hová lehet fordulni?
Dr. Czina Zsuzsanna fogorvos: Nekem a hivatalos helyettesem Dugoviczki Zsolt, aki Tállyán rendel,
de mindig ki van írva a helyettesítés. A másik helyettesem a testvérem Abaújszántón. Azonban ha
csak egy-két napos szabadságról van szó, akkor a betegek megvárnak, nem igazán mennek a
helyettes orvoshoz. Sárospatakon nyílt egy hétvégi ügyelet, jó ha tudjátok.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Én is szeretném megköszönni, hogy itt van nekünk. Ilyen felszerelt
orvosi rendelő a környéken nem sok helyen van.
Fekete Gyula polgármester: Még egy kérdés a részemről. Úgy tudom, ha valakivel hétvégén gond van,
akkor elhajtják a beteget.
Dr. Czina Zsuzsanna fogorvos: Polgármester Úrnak igaza van, ha ez hét közben történik, valóban
elküldik a beteget, de hétvégén ellátják. A TB a fogorvoslásban nem szervez hétvégi ügyeletet.
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Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek kérdése? Nagyon szépen köszönjük a testület és a
község nevében. Kitartás és a fiú se szökjön meg. Sok sikert a további munkához. Aki a doktornő
beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
53/2015. (IX.24.) határozata az olaszliszkai fogorvos tevékenységéről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Czina Zsuzsanna, Olaszliszka
fogorvosának tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Fekete Gyula polgármester: Most pedig megkérem a védőnőt, hogy saját szakterületéről nyújtson
röviden egy tájékoztatót.
Jánosiné Kádár Erzsébet védőnő: A védőnői szolgálatot jelenleg helyettesítéssel Molnár Andrea védőnő
látja el 2016. januárig. Fő tevékenységeink a nővédelem, az egészségügyi szűrések, illetve tavaly óta
a rákszűrés. Legnagyobb probléma továbbra is a fogamzásgátlás és a felelőtlen gyermekvállalás.
Jelenleg 12 váradósunk van, melyből 2 fő kiskorú. 0-7 éves korig 181 fő gyermeket gondozunk
ebből 43 fő gyermek vámosújfalui. A 2015. évben 19 születés volt, ebből 3 gyermek vámosújfalui.
Iskoláskorú gyermekek gondozása: 232 főt látunk el, ebből 106 fő a vámosi iskolába jár. Gondot
okoz a rossz higiénia és a tetvesség állandó jelenléte. Ha ezeket kiszűrjük, akkor az a gond, hogy
heteket hiányoznak az iskolából, pedig hivatalosan csak 3 napot lehet ezen okból hiányozni. Mindig
pénteki napokon szűrünk és így hétfőn tiszta fejjel tudna menni a gyermek óvodába és iskolába.
Szoros kapcsolatot alakítottunk ki és jól együttműködünk a társintézményekkel, így az óvodával,
iskolával, gyermekvédelemmel, háziorvossal, szakrendelővel. Kiemelném, hogy a családvédelem
állandó jelenléte nagyon fontos, szeretném, hogy ez fenn is maradjon. 2015. januárjában új épületbe
költöztünk, a tanácsadó felszereltsége a törvényi előírásoknak megfelel. 2015. májusában a műszaki
átadás is megtörtént, ahol az önkormányzattal megegyeztünk a kazánház leválasztásáról, a részletes
szerződés tartalmáról. A tanácsadó fenntartása OEP finanszírozásából történik, költségeink a
fizetés, takarítás, útiköltség, bérlet és rezsiköltség. Sajnos szeptember hónapban a
finanszírozásunkat összegét csökkentette az OEP, ugyanis Olaszliszka – nem tudom, hogy ez jó
hír-e – már nem minősül hátrányos helyzetű településnek. Ez sajnos nehezíti a
fenntarthatóságunkat. Az önkormányzat részéről minden segítséget köszönünk és szívesen
fogadunk. Köszönöm szépen hogy meghallgattak.
Fekete Gyula polgármester: Mi is köszönjük szépen a tájékoztatást. Akinek a védőnői szolgálattal
kapcsolatban van észrevétele, kérdése, javaslata kérem jelezze.
Mikó Zoltán képviselő: Szép volt a beszámoló. Említetted, hogy két kiskorú terhesünk van. Ennek
nincs valami jogi következménye?
Jánosiné Kádár Erzsébet védőnő: A családvédelemnek jelezve van az eset, folyamatosan ők gondozzák.
Kijelölnek majd egy gyámot, akihez hazaviheti a gyermeket, ha a környezet megfelelő. Amennyiben
nem megfelelő a környezet, akkor a gyermek kiemelésre kerül a családból.
Kamarási Zoltánné képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy a helyettesed a megkezdett és jól bevált
védekezést folytatja-e?
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Jánosiné Kádár Erzsébet védőnő: Igen, természetesen folytatja. Nagyon nehéz a fiatal anyukákkal. Az ő
szervezetük még nincs teljesen felkészülve 3-4 gyermek nevelésére, hiszen még nekik is fejlődne a
szervezetük.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: A tapasztalat is azt mutatta, hogy amikor 25-30 évesen szülik a
gyermeküket, sokkal érettebbek, sokkal jobban figyelnek a gyermekükre, mint azok, akik 16 évesen
szülnek. Én szeretném megköszönni Zsókának a tevékenységét, hiszen a védőnői szolgálaton
keresztül nagyon sokat tesz a településért.
Mikita József képviselő: Mi fedi le ezt a dolgot, hogy hátrányos helyzetű a községünk?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Áprilisban hirdették ki azt az új kormányrendeletet, ami a kedvezményezett
települések besorolásáról szól. A besorolásnál két szempontot vesznek figyelembe, a
munkanélküliségi mutatókat és az infrastruktúrális fejlettséget. Olaszliszkán teljes a
közműellátottság, ezért korábban is csak a munkanélküliségi mutatók alapján volt hátrányos
helyzetű Olaszliszka ez év december 31-ig. Az a település, amelyik korábban valamelyik szempont
alapján hátrányos helyzetű volt, még átmenetileg kedvezményezettnek minősül, de januártól már
nem. Ennek köszönhetően pl. a szociális tűzifát is csak önerő vállalásával tudjuk majd igénylést.
Ebben a járásban szinte minden település kikerült ebből a besorolásból, csak a Bodrogközben
maradt egy-két település a besorolásban.
Fekete Gyula polgármester: Amikor a megyei munkaügyi központtól kinn voltak, már akkor mondták,
hogy jelezték a minisztérium felé, hogy egy rossz statisztikai adatokat adtak meg, mert a
közmunkásokat a statisztikai hivatalban rendes munkásnak tartják nyilván. Ez nem csak a mi
járásunkban történt így, hanem máshol is eleget tettek annak az elvárásnak, hogy minél több
embert beforgattak a közmunkába, ennek köszönhetően kiestek a kedvezőbb besorolásból. Ha
ezen nem fognak változtatni, még a pályázatoknál is előfordulhat az a helyzet, hogy aki nincs ebben
a besorolásban az nem kap csak 50 %-os támogatást, aki pedig benne maradt az 80 %-os
támogatást kap. Erzsike beszámolójához visszatérve van-e még valakinek kérdése?
Orsós Péter RNÖ elnöke: Mondtad, hogy elszaporodott a tetvesség. Azt szeretném megkérdezni,
hogy az irtáshoz szükséges vegyszert megkapták-e ezek a családok?
Jánosiné Kádár Erzsébet védőnő: A szert a szülőnek kell biztosítani. Korábban az ÁNTSZ biztosította,
sajnos most már nem. Ha kérek, akkor kapok ritkán egy litert az Ökumenikus Segélyszervezettől,
illetve az iskolától szoktunk még kapni. Mikor az iskola az önkormányzathoz tartozott akkor ők
megvásárolták ezt. Most, hogy az iskola a KLIKK-hez tartozik, a KLIKK erre már nem biztosít
pénzt. Én elmondtam a szülőknek, hogy vannak természetes szerek, pl. az ecet, de sajnos nem
használják. Az a baj, hogy kiszűrjük hétfőn, majd három napig nincs benne, negyedik nap már
megint van. Tehát nem tudja kezelni. Sajnos van egy góc, általában a szülő, de a szülőt nem
nézhetem meg csak akkor, ha kéri. Két-három családnál az ágyneműt, sapkát, fésűt is ki kellene
fertőtleníteni.
Orsós Péter RNÖ elnöke: Erre szeretnék javaslatot tenni. Kaptunk tisztasági szereket. Hypót,
klórmeszet, domestost. Azoknak a családoknak, akiket úgy gondolsz, hogy szükség van rá, lehetne
segíteni. A RNÖ szerette volna megvenni a tetvek elleni szert, de polgármester úr azt mondta,
hogy a nagy önkormányzat megveszi.
Fekete Gyula polgármester: Meg is vásároltuk. A családgondozó javaslatára az érintett családok meg is
kapták. Ebben mi léptünk, de fel is kellene használni.
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Jánosiné Kádár Erzsébet védőnő: Tiszakarádon a Máltai Szeretetszolgálat csinált egy programot, ott
szivacstól kezdve mindent kifertőtlenítettek. Fel is vettem velük a kapcsolatot, hónapokon
keresztül ígérték, hogy jönnek, de nem értek ide.
Kamarási Zoltánné képviselő: Ezt az egész családnak használni kellene, mert ahogy mondtad, pár nap
alatt visszafertőződnek.
Jánosiné Kádár Erzsébet védőnő: Több esetben a szülők is agresszíven viselkednek. Kértük őket, hogy a
nagyobb gyermekeket küldjék be, megtanítjuk őket mit kell nézniük, így a kisebb testvéreiket
tudnák ellenőrizni. Ettől többet nem tudunk tenni. A családvédelemhez fordulunk és
megfenyegetjük őket, de ennek sincs értelme.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Korábban a település jegyzője és a gyermekvédelmi felelős az
óvodából és az iskolából is kijártunk a problémás családokhoz, rájuk pirítottunk, és majd x idő
múlva ismét visszamentünk hozzájuk. Ezt újra vissza kellene hozni, hogy egy kicsit tartsanak.
Fekete Gyula polgármester: Erzsike tájékoztatójával kapcsolatban még valaki? Ezzel a felvetéssel egyet
értünk, ez támogatható. Az kell, hogy rend legyen. Ha nincs más kérdés, észrevétel, megkérdezem a
testület tagjait, hogy az Erzsike tájékoztatóját elfogadja-e? Amennyiben igen kérem kézfelemeléssel
jelezni.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
54/2015. (IX.24.) határozata az olaszliszkai védőnői tevékenységéről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jánosiné Kádár Erzsébet, Olaszliszka
védőnőjének tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Napirendi pont: Szociális tüzifa igénylése
Fekete Gyula polgármester: Az előbb érintőlegesen már belenyúltunk ebbe, megkérem Enikőt, legyen
szíves röviden tájékoztatni minket.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A tavalyi évben még egy kormányrendelet, most pedig közvetlenül a
költségvetési törvény alapján készült el az a pályázati felhívás, ami alapján az önkormányzatok
ennek a támogatásnak a forrását meg tudják pályázni. Ezt a támogatást szeptember 30.-ig
igényelhetik meg az önkormányzatok. Ez nem kötelezettség, egy lehetőség. Keménylombos tűzifa
esetében a támogatás mértéke 436m3 lehet maximálisan. Ez a mérték a 2014. december és 2015.
február között lakásfenntartási támogatásban részesültek száma alapján került központilag
kiszámításra. Ehhez jön az a mutató, ami szerint 14.000,- Ft/erdei m3 plusz áfa lehet az
önkormányzatnak a pénzbeli támogatása, amihez vállalni kell az 1.000,- Ft/erdei m3 plusz áfa
önerőt, mivel a 105/2015. (IV.23.) kormányrendelet szerint nem tartozunk a jelentős
munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzatok közé. Ez egy jelentős pénzbeli támogatás,
amit nem pénzben, hanem tüzifában fognak majd a támogatottak megkapni. Számszerűsítve ez
7.752.000,- Ft-os támogatást jelent, ehhez kell vállalni a bruttó 533.720,- Ft összegű önerőt. Ez egy
plusz terhet jelent, hiszen a tavalyi évben még önerő nélkül tudott pályázni az önkormányzat,
azonban ez az önerő a szociális kiadások terhére elszámolható, ugyan úgy, mint év elején a
lakásfenntartási, illetve még a korábbi FHT-nak az önereje. A támogatás odaítélésének a
feltételeiről egy későbbi alkalommal fog dönteni a képviselő-testület, hiszen azt csak annak
ismeretében tudjuk megtenni, amikor tudjuk, hogy mennyit hagynak jóvá. Nem biztos, hogy ezt
meg fogjuk kapni. Az előzetes felmérésben ennyi szerepel, a kincstár felé szeptember 30.-ig
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rögzítjük, jegyzőkönyvi kivonatot mellékelünk hozzá. Amikor eldől majd, hogy mennyi a végleges
támogatás összege, akkor hozzuk majd a testület elé azt a rendeletet, ami azokat a feltételeket
határozza meg, hogy ki legyen jogosult tűzifa támogatásra. Most magának a pályázatnak a
benyújtásáról, illetve az önerő vállalásáról kellene egy képviselő-testületi jóváhagyás.
Fekete Gyula polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, javaslata, észrevétele?
Mikó Zoltán képviselő: Én azt mondom, igényeljük meg.
Mikita József képviselő: Szerintem is.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Van a költségvetésből erre pénzünk?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A szociális keretből van még erre rendelkezésre álló forrás.
Fekete Gyula polgármester: Az egy másik dolog, ha eldöntötték, hogy ebből mit kapunk, milyen
mértéket.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A szállítási költségről még nem beszéltünk, ugyanis az is változatlanul
önkormányzatot terhelő költség.
Fekete Gyula polgármester: Most előzetesen félig-meddig úgy oldottuk meg, hogy betároltunk –
bizalmat szavazva, hogy majd fogunk kapni – 150m3-t, és annak lesz egy tárolási költsége, azt
nekünk fizeti az erdőgazdaság, mi meg a szállítási költséget csökkentett áron tudjuk rendezni. Itt
volt a termelés a szomszédban és a sárospataki igazgató úrral, Kertész Lászlóval megbeszélve
ledeponáltunk 150m3-t. Ha többet fogunk kapni akkor még hozunk hozzá, reméljük kevesebbet
nem. Én is mindenképp támogatom, mert ebben a helyzetben nagyon nagy segítség volt. Az idén
még zökkenőmentesebben két járművel másfél hét alatt szét lehet hordani a településen. Bízunk
benne, hogy jó lesz. Egyelőre az kell, hogy szavazzuk meg, hogy szeptember 30.-ig le tudjuk
jelenteni a kincstárnak, hogy van egy testületi határozatunk. Tehát aki támogatja ezt a
kezdeményezést kérem kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
55/2015. (IX.24.) határozata helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírás alapján úgy határozott,
hogy benyújtja igényét a 436 erdei m3 kemény lombos fafajta mennyiségre.
A képviselő-testület 2015. évi költségvetésében a 436 m3 szociális tűzifavásárlás céljára benyújtott
bruttó 7.752.080,-Ft támogatási igényéhez az 1000 Ft/erdei m3 + áfa önrészt, 436.000,Ft+ áfa, összesen bruttó 553 720,-Ft összegben biztosítja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igénylésnek az ebr 42 rendszerben való rögzítéséről,
valamint a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságához történő
benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2015. szeptember 30.
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3./ Napirendi pont: Nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatás visszafizetése.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Ez is egy elszámolási kötelezettség, ami most határidős, ezért hoztuk a
testület elé. A nyári gyermekétkeztetés támogatásával kell elszámolnunk. Erről döntést hozott a
képviselő-testület, amikor megigényeltük a támogatást. Sajnálattal kell bejelenteni, hogy 563.200,Ft összegű fel nem használt támogatásról kell lemondanunk és ehhez képviselő-testületi határozat
szükséges, hogy ezt a Magyar Államkincstár felé visszafizessük, ennyi összeg az, ami étkezésben
nem lett felhasználva. Tulajdonképpen ez a pénzügyes számára, illetve a mi számunkra is most vált
tudomássá, amikor megkaptuk az összesítéseket. A nyári hónapok végén volt egy olyan időszak,
amikor nem vették igény ezt a lehetőséget az ellátásra kijelölt rászorulók. Az étkezők átlag létszáma
lényegesen kevesebb lett, mint amire mi megigényeltük a támogatást.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy a fel nem használt összeget visszafizessük, az
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
56/2015. (IX.24.) határozata a „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés
biztosítása támogatására” kapott támogatás fel nem használt összegének lemondásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális nyári
gyermekétkezetés támogatására Olaszliszka Község Önkormányzata részére 2015. évben nyújtott
támogatásból az elszámolást során kimutatott 563 200.-Ft összegű fel nem használt támogatásról
lemond.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás Magyar Államkincstár részére
történő visszautalására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
4./ Napirendi pont: BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához csatlakozás.
Fekete Gyula polgármester: Itt arról kell dönteni, hogy kívánunk-e csatlakozni az ösztöndíjpályázathoz.
Nem tudom a feltételek a tavaly évihez képest változtak-e?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A lényegét tekintve nem. Ez a pályázat közel 10 éve hasonló módon és
feltételekkel van meghirdetve. Ezzel a felsőoktatási ösztöndíjpályázattal a tavalyi évben is
találkozhatott már a testület, mivel Olaszliszkáról is voltak pályázók. Ha csatlakozik hozzá az
önkormányzat, akkor kiírásra kerül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére és majd
valamikor november végén, december elején hoznánk a testület elé a döntést. Akkor kell majd
dönteni arról, hogy mely pályázóknak a pályázatát támogatja. Ez azért előnyös, mert központilag
kerül kiegészítésre az az ösztöndíj, amit kapnak a hallgatók. Nem csak teljesen az önkormányzat
költségvetéséből kell finanszírozni. Ez éves szinten olyan 255.000,-Ft kiadást jelent, amit erre az
évre is terveztünk, és ha most csatlakozunk, akkor a jövő évben is tudjuk biztosítani ezt a
támogatást.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm szépen jegyző asszonynak. Megkérdezem a jelenlévőket mi a
véleményük?
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Szerintem csatlakozzunk hozzá, mert örüljünk azoknak, akik
elmennek iskolába. Tavaly és tavalyelőtt sem volt ez egy olyan hatalmas kiadás, amit ne bírt volna el
az önkormányzat. Azokat a gyermekeket, akik elindulnak az iskolába, ösztönözzük mi is. Nekem ez
a véleményem.
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Kamarási Zoltánné képviselő: Nekem is kb. ugyan ez a véleményem, aki tanulni akar, azt segítsük.
Fekete Gyula polgármester: Támogatólag bólogat itt a társaság. Amennyiben másnak nincs kérdése,
véleménye akkor szavazzunk. Aki egyet ért a BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához való csatlakozással, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2015. (IX.24.) határozata A BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való
csatlakozásról
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni kíván a
BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
5./ Napirendi pont: Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadására
Fekete Gyula polgármester: Ezt az egy oldalas anyagot minden képviselő megkapta és úgy gondolom el
is olvasta. Legbutábbnak én éreztem magam, mert tegnap az egyik képviselő úrral beszélve azt
mondtam, hogy benne van a talajterhelési díj mértéke és mégsem láttam, legalább itt hangozzék el,
hogy ez a mérték hogyan van megállapítva.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Röviden előterjesztésként elmondanám, hogy ez nem egy új rendelet, közel
tíz éve van hatályban minden településen, ahol ez indokolt a közcsatornára való rá nem kötés miatt.
A nyári hónapok folyamán a kormányhivatal a helyi adórendeletek törvényességi felülvizsgálatát
végezte el és ez is ebbe a körbe tartozott. Érdemében, tartalmában a jelenleg hatályoshoz képest
semmilyen módosítást nem tartalmaz a rendelet-tervezet, csak a felhatalmazó rendelkezés módosul,
illetve a hivatkozás a jelenleg hatályos jogszabályra. A kedvezményt is úgy hagytuk benne, ahogy
korábban szerepelt. A lényeg az, amit polgármester úr mond, hogy mi alapján történi itt a fizetés.
Ez a bizonyos KHVM. rendelet, ami egy átalánymennyiséget határoz meg ingatlanonként. A
kedvezmény mértéke számomra is kérdés volt, hogy is került be az olaszliszkai rendeletbe ez a
87,5 %-os díjkedvezmény. Erre az volt az indokolás, hogy amikor a törvény a talajterhelési díj
egységdíjának mértékét jelentősen megemelte, akkor itt Olaszliszkán kiszámolták, hogy mekkora
mértékű kedvezményt nyújtsanak ahhoz, hogy a törvény általi emelés ne jelentsen a korábbinál
jelentősebb terhet az ingatlan tulajdonosának, és így jött ki ez a 87,5%-os kedvezmény. Sajnos
azonban ennek a kedvezménynek az önkormányzat általi biztosítása a rá nem kötöttetek nem fogja
arra inspirálni, hogy igénybe vegyék a közcsatornát és inkább szennyvíz díjat fizessenek. Ennek az
adónemnek az lett volna a jelentősége, hogy egy plusz terhet jelentsen azoknak, akik a
rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. Tudjuk azt, még így is nehéz érvényt szerezni a
rendeletnek és behajtani még nehezebb azoktól, akiknek semmilyen olyan jövedelmük nincs, ami
végrehajtás alá vonható, tehát közadók módjára behajtható lenne. Ez közel 80db ingatlant érint itt
Olaszliszkán. Próbálunk érvény szerezni annak, hogy a kedves lakosok a bevallásukat benyújtsák. A
Zemplén Vízmű Kft. minden évben küld egy listát azokról az ingatlanokról, ahol van vízfogyasztás,
de nem fizetnek csatornadíjat. Innentől kezdve van egy kiinduló alap, az önkormányzati
adóhatóság tudja, hogy kitől vár ilyen bevallást.
Fekete Gyula polgármester: Én megköszönöm jegyző asszonynak a beszámolóját. Én csak azért
vetettem fel az elején, hogy mennyi a mértéke, mert vannak olyanok, akik most első ciklusban
képviselők és ne kelljen nekik bogozni az internetet vagy a jogszabályokat. Ha valaki kérdez
bennünket, tudjunk rá válaszolni.
Mikita József képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy ez a talajterhelési díj az önkormányzat
bevétele?
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Dr. Stumpf Enikő jegyző: Ez teljes egészében az önkormányzat bevétele. Az idei évben 400.000,- Ft
összegben lett tervezve. Ennek a teljesítését majd meglátjuk. Bízunk benne, hogy ez be is fog
folyni.
Fekete Gyula polgármester: Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata,
kérdése? Javaslom, hogy aki ebben a formában elfogadja ezt a rendelet tervezetet az kérem
kézfelemeléssel jelezni.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
talajterhelési díjról a következőket rendeli el:
A talajterhelési díj mértéke
1.§ Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. sz.
melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.
A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése
2.§ A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania az 1. melléklet szerinti
nyomtatványon és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napjáig
Olaszliszka Község Önkormányzata 11734169-15349583-03920000 talajterhelési díj beszedési
számlájára.
Díjkedvezmény, mentesség
3.§ (1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, akinek ingatlana
csak kerti csappal rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesség érvényesítéséhez a talajterhelési díj bevallásakor csatolni
kell a rendelet 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt mentességet csak természetes személy kibocsátó és kizárólag
személyenként egy ingatlan után a bevallás és a nyilatkozatok szabályszerű kitöltésével, a
megfelelő igazolások bemutatásával lehet érvényesíteni.
(4) A Képviselő-testület (a Ktd. tv. 12. §-ában és a törvény 3. mellékletében meghatározott
módon számított díjból) 87,5 %-os díjkedvezményt biztosít az (1) bekezdésben meghatározott
kedvezményezetti körön kívüli kibocsátók részére.
Ellenőrzés, adatszolgáltatás
4.§ (1) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat tárgyévet
követő év február 28. napjáig az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
(2)A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott
adatok alapján ellenőrzi.
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Vegyes és záró rendelkezések
5.§ Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(1) Hatályát veszti Olaszliszka Község Önkormányzatának a talajterhelési díjról szóló
4/2013. (IV.8.) önkormányzati rendelete.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
6./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Megkereste az önkormányzatot egy úriember vételi ajánlattal. Az
olaszliszkai 1473 helyrajzi számú, erdő művelési ágú, 3666m2 nagyságú területet szeretné
megvásárolni 290.080,- Ft összegért. Megnéztem a térképen, én nem javaslom értékesítésre, ha
mást nem, tüzelőt lehet kiszedni belőle és az önkormányzat tudja hasznosítani. Kérnék a képviselőtestületi tagoktól véleményt.
Kamarási Zoltánné képviselő: Egyet tudok ezzel érteni. Mindig azt halljuk, hogy nincs elég földünk.
Mikita József képviselő: Van még ott az önkormányzatnak területe?
Fekete Gyula polgármester: Igen van, meg egyébként is ez 3600m2 nagyságú terület.
Mikita József képviselő: Egyértelmű, hogy ne adjuk el.
Fekete Gyula polgármester: Aki azzal egyet ért, hogy a fent említett területet ne értékesítsük, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
58/2015. (IX.24.) határozata az olaszliszkai 1473 helyrajzi számú, erdő művelési ágú, 3666m2
terület nagyságú ingatlanának értékesítéséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező
olaszliszkai 1473 helyrajzi számú, erdő művelési ágú, 3666m2 területű ingatlanát nem kívánja
értékesíteni dr. Vinnai Balázs 3525 Miskolc, Kazinczy u. 1. szám alatti lakos részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
Fekete Gyula polgármester: A másik vételi kérelem az Olaszliszka, Bodrog út 7. szám alatti 913 és 915
helyrajzi számú ingatlanok megvásárlására érkezett. A vételi ajánlat 100 ezer Ft. Hogy tisztán
lássatok, elmondom, hogy kérelmező megvásárolta Kajuháéktól a Bodrog út 7. szám alatti
lakóingatlant. Ezek a helyrajzi számú területek határosak egymással, körbe vannak kerítve. Aki
ismeri ezt a területet, az tudja, hogy a birtok közepén áll egy lakás és ezt Kajuháék használták. A
vevő a területet megtekintette és az eladók azt mondták neki, hogy eladják X forintért. Amikor
megtörtént az átírás akkor jött rá, hogy az a terület nem a Kajuháéké, hanem az önkormányzaté. A
földhivatal vezetőjével egyeztettünk ebben a témában, és az volt a véleménye, hogy ezt rendezni
kell. A procedúra a vevőnek kb. 100 ezer Ft-ba kerül.
Kamarási Zoltánné képviselő: Ő azt hitte, hogy ezt a területet megvásárolta?
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Kajuháék eddig is használták.
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Fekete Gyula polgármester: Én a tisztelt képviselő-testületre bízom, mi a véleményetek ebben a
helyzetben?
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Én úgy gondolom hozzá kellene járulnunk ahhoz, hogy ezek az
ingatlanok a vevő tulajdonába kerüljenek.
Mikita József képviselő: Milyen áron értékesítettünk korábban ilyen telkeket?
Fekete Gyula polgármester: Itt ő nem a telek vételárát fizetné meg, hanem az eljárási költséget. Ha
hozzájárulunk, hogy a nevére kerüljön, fizet az önkormányzatnak 100 ezer Ft-ot és hamarabb a
tulajdonába kerül a terület. Ha nem járulunk hozzá, akkor is a tulajdonába kerül, csak a procedúra
hosszadalmasabb.
Aki egyetért azzal, hogy a kérelmező megvásárolja a fent említett ingatlanokat az önkormányzattól
100 ezer Ft-ért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
59/2015. (IX.24.) határozata az olaszliszkai belterületi 913 és 915 helyrajzi szám alatt ingatlanok
értékesítéséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező
olaszliszkai belterületi 913 helyrajzi szám alatt található 583 m2 területű, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanát 65.300,-Ft eladási áron, valamint az olaszliszkai belterületi 915 helyrajzi
szám alatt található 310 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát 34.700,-Ft
eladási áron, azaz a két darab ingatlant mindösszesen 100.000,- Ft eladási áron értékesíti Mikó
Sándor 1039 Budapest, Karácsony Sándor utca 55. 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
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A zarándok pihenőhellyel kapcsolatos beruházásnak van egy
eszközbeszerzési része, ami egy bruttó 2 millió Ft összegű beszerzés. Ebben a legszükségesebb
háztartási gépek, illetve bútorok kerültek a pályázat benyújtásakor feltüntetésre. (Mikró, gáztűzhely,
páraelszívó, olajsütő, melegen tartó, elemes konyhabútor, faasztal, kerti bútor) A kivitelezésre
kiválasztottuk a kivitelezőt, folyik a beruházás, az eszközbeszerzésnél pedig három árajánlat
bekérésével tudjuk a szállítót kiválasztani. Erre vonatkozóan azt javaslom, hogy a képviselő-testület
hatalmazza fel polgármester urat, hogy 3-3 ajánlattevőtől elkezdjük az ajánlat kérést, és a következő
ülésen tájékoztatást adunk a beszerzésről. Ennél is ugyanúgy le kell futnia az ajánlatkérési
időszaknak, utána a beszerzésnek, hogy a határidőbe beleférjünk majd. Erre kellene polgármester
úrnak egy felhatalmazás. Azt gondolom, az az igény, hogy a legnagyobb kapacitású, a legjobb,
illetve a paramétereket látva olyan bútor kerüljön beszerzésre, ami ott jól hasznosítható majd.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm Enikőnek, hogy ismertette ezt a részt, megkérdezem van-e
valakinek kérdése?
Mikita József képviselő: Ezek az eszközök végülis szükségesek annak az épületnek a működtetéséhez.
Egy üres épület hiába áll ott.
Fekete Gyula polgármester: Ennek a dolognak az a pikantériája, hogy a Széchenyi programiroda másfél
évig hasalt rajta, majd szeptember 1.-vel tudtunk szerződést kötni és november végére át kell adni.
Év végére el is kell számolnunk a pénzzel.
Ha támogatjátok és elfogadjátok, hogy tegyem meg a képviselő-testület nevében ezt az
ajánlatkérést, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek.
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A képviselő-testület 7 igen egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2015. (IX.24.) határozata az ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és
szolgáltatások fejlesztése” projekt keretében Olaszliszkán megvalósítandó „Zarándok
Pihenőhely” beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése”
projekt keretében Olaszliszkán megvalósítandó „Zarándok Pihenőhely” beruházáshoz
kapcsolódó eszközbeszerzéshez szükséges 3 darab árajánlatot beszerezze és a beszerzést
lebonyolítsa a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Fekete Gyula polgármester: Többen megkerestek, akik a dohánybolt környékén élnek. Tizen évvel
ezelőtt kialakítottunk ott egy átjárót a Petőfi utca és a Szent István utca között, hogy az idős
emberek át tudjanak járni a boltba vásárolni. Ennek az átjárónak a szerepe megszűnt. Egyre többen
panaszkodnak az utcában lakók, hogy a fiatalok ott randalíroznak, szemetelnek. Aki cigarettát akar
vásárolni az meg tudja közelíteni a boltot más úton is. A telekszomszédokkal a környéken élőkkel
beszéltem, örülnének, ha az az átjáró ott megszűnne. Ennyi lenne a döntés. Nem tudom valakinek
van-e véleménye róla?
Kamarási Zoltánné képviselő: Én ezt nem fogom támogatni. Ott van a Kossuth utca, koszos, szemetes,
ruhák a kerítésen. Meg kell szüntetni akkor a Kossuth utcát is. Én is megkérdeztem pár embert,
őket nem zavarja, ott jár dohány venni. Piszkos? Fel kell takarítani! Én hiába mondom, hogy az
alvéget is fel kell takarítani semmi sem történik. Mai napig nem szedték össze az árokban a
szemetet.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Nem csak a dohányboltba mennek ott keresztül, van, aki a
buszmegállóba ott rövidíti le az utat.
Mikita József képviselő: Nem igen jártatok ti azon az úton, hogy hogy néz ki.
Kamarási Zoltánné képviselő: Menjetek el a sarki boltba, a bokor alatt végig van dobálva a sok szemét.
Én ezt kivételezésnek tartom.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Nekem is az a véleményem, hogy az valamikor is ott volt, rendbe
kell tartani.
Mikó Zoltán képviselő: Gyermekkorom óta ismerem ezt a részt. Az Elga-Zár-nál volt ott egy kis
ösvény, azon jártak az emberek. Amikor Kertész Laci elkezdett terjeszkedni, azt az ösvényt lezárta,
és akkor döntött úgy a testület, hogy a kisboltnál megnyitja azt az átjárót. Én tartózkodni fogok,
van akinek jó, van akinek nem jó. Nekem ez a véleményem, köszönöm, hogy meghallgattak.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm szépen a véleményt. Van-e még valakinek javaslata? Ha nincs,
akkor én szavazásra teszem fel. Aki egyet ért azzal, hogy utcának nem mondható átjárót szüntessük
meg, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 3 igen és 1 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett nem hozott határozatot a
Petőfi utca és a Szent István utca között kialakított átjáró megszüntetéséről.
Fekete Gyula polgármester: Már tavasszal is kínlódtunk az óvoda fűtési rendszerével. Olyan a tüzelő
anyag, hogy ha 50 m-es kéményt csinálnánk, akkor is visszafordítaná a füstöt a szél. A teljes
rendszert át kellene alakítani. Oreskó Gabi kétfajta tervet készített. Az árajánlat anyaggal,
munkával, áfá-val együtt 994.000,- Ft. Ilyen kiadás nem volt beütemezve sem az óvodánál, sem
máshol. Mivel a legtöbb jelzés az óvoda fűtésével kapcsolatos, léphetek-e ebben a dologban, hogy
látjátok?
Arról gondoskodtam az idén, hogy a Bodrog másik oldaláról kb. 100m3 fát áthoztunk
3.000,- Ft/m3 áron, így ott nem kell majd szénával és venyigével fűteni akkor sem, ha így marad a
rendszer.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Ez rengeteg pénz. Ki van alakítva kétféle fűtési rendszer, azokat
kellene használni.
Mikita József képviselő: Azt nem értem, akkoriban nem volt logikus, aki ezt a rendszert csinálta?
Fekete Gyula polgármester: Nem kötelező ez.
Mikita József képviselő: Ha esetleg a fűtő anyagon változtatnánk, ha fával váltanánk ki az óvodai rész
fűtését.
Fekete Gyula polgármester: Mondom, hogy én erről gondoskodtam. Ha úgy gondoljátok, várjunk még
egy évet fával. Nincs semmiféle elkötelezés.
Mikó Zoltán képviselő: Elhangzott itt a zarándok pihenőhelynél a páraelszívó. Itt vannak a konyhások
nyáron a nagy hőségben, valahogy meg kellene oldani, hogy ott legyen egy páraelszívó.
Fekete Gyula polgármester: Ha a következő évi költségvetést készítjük, be kell majd ütemezni a
konyhánál. Nem biztos, hogy több millió forint lesz, de milliós nagyságrendű, ha be akarjuk építeni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Azt szeretném megkérdezni, hogy működik-e a kamera?
Fekete Gyula polgármester: Igen működik.
Kamarási Zoltánné képviselő: Volt egy baleset a Kovács utcán és nem tudják, hogy ki az elkövető.
Akkor azt vissza lehetne keresni.
Fekete Gyula polgármester: Igen, csak a rendőrök sem kerestek meg akkor, meg Göncziék sem
jelentették fel a baleset okozóját.
Kamarási Zoltánné képviselő: Hozzunk egy helyi rendeletet a szemetelőkről. A kamera felveszi és
lehetne szankcionálni.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A közterület szennyezés szabálysértési tényállás, feljelentés alapján tudunk
indítani eljárást a járási hivatalnál, ha megvan az elkövető.
Kamarási Zoltánné képviselő: Ott a kamera.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: De a kamerát mi erre nem használhatjuk.
Kamarási Zoltánné képviselő: És a kutyák?
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Dr. Séra Róbert jegyzői referens: Készítettünk három listát. Az egyik listán azok szerepelnek, akik nem
tettek eleget a bejelentési kötelezettségüknek, Őket felszólítjuk, hogy tegyenek ennek eleget. A
másik lista tartalmazza azokat a lakosokat, akiknek a kutyájának lejárt az oltása 2014.-ben, Őket arra
szólitjuk fel, hogy igazolják a kutya további oltását. A harmadik lista tartalmazza azokat a
személyeket, akiknél a kutyának nem volt oltási könyve sem. Velük szemben a járási hivatalnál
feljelentéssel fogunk élni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Engem azok a kutyák érdekelnek, melyek hétfőn az ABC ajtóban voltak.
Fekete Gyula polgármester: Csináltunk egy kutyabefogó hurkot, 2-3 kutyát összefogunk, és az
állatmenhelyről kijönnek értük. Így tudunk lassan haladni ezzel. Más településen és így oldják meg.
Nem 10 darabot, de 2-3 kutyát el tudnak vinni. Ennyi előrelépés van. Van-e még valakinek
kérdése?
Mikita József képviselő: Azt szeretném megkérdezni, hogy egy szociális gondozónak mi a feladata, ha
kimegy a gondozotthoz?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Természetesen van munkaköri leírása. Amikor valaki kéri a felvételét a
gondozottak közé, akkor megvizsgálják a gondozási szükségletét, hogy neki mire van szüksége.
Erre van külön egy rendelet, hogy milyen tevékenységet lehet elvégezni a gondozottnál – ebbe a
hajfésüléstől a takarításig sok minden bele tartozhat – és amikor a gondozási szükséglet vizsgálatát
elvégzi első alkalommal a gondozónő, illetve hozzáveti az orvos által adott szakvéleményhez az
alapján határozzák meg a gondozási szükségletet. Van akinél ez az idő ½; 1 vagy 2 óra. Ebben
benne van a mentális foglalkozás is, tehát, hogy beszélgessen a gondozottal. Van, ahol el vannak
kényeztetve a gondozottak és túlzott igényeik is vannak.
Fekete Gyula polgármester: Tényleg úgy van, hogy társalkodónőnek kell lenni a gondozónőnek.
Köszönöm a megjelenést mindenkinek
A képviselő testület ülése 19 óra 10 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

