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Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29.
napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén - 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
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Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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Igazoltan távol van: Holykó Lászlóné képviselő
Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, egyben tájékoztatom a képviselő-testületet,
hogy Holykó Lászlóné igazoltan távol van, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést
megnyitom. Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a napirendi pontokkal egyetértenek-e?
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Olaszliszka Község Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának 1 – 9 havi teljesítéséről
tájékoztató.
2./ Szociális célú tüzifa ellátásról szóló rendelet elfogadása.
3./ Kéményseprő-ipari munkák 2016. évi díjtételei.
4./ Egyebek.
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Olaszliszka Község Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának 1 – 9 havi teljesítéséről
tájékoztató.
2./ Szociális célú tüzifa ellátásról szóló rendelet elfogadása.
3./ Kéményseprő-ipari munkák 2016. évi díjtételei.
4./ Egyebek.

2
1./ Napirendi pont: Olaszliszka Község Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának 1 – 9 havi
teljesítéséről tájékoztató.
Fekete Gyula polgármester: Megkérdezem jegyző asszonyt, hogy kíván-e a gazdálkodási tájékoztatóhoz
jogi szempontból hozzászólni.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Csak annyit szeretnék mondani, hogy míg korábban kötelező volt a féléves,
illetve háromnegyed éves beszámoló elkészítése, jelenleg nincs jogszabályi kötelezettség ezen
beszámolók elkészítésére, ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy tájékoztatjuk a képviselőtestületet az
önkormányzat eddigi gazdálkodásáról.
Fekete Gyula polgármester: Megkérdezem a pénzügyi előadónkat, hogy kíván-e valamit hozzáfűzni az
elhangzottakhoz.
Séra Ferencné köztisztviselő: Én is csak annyit szeretnék elmondani, hogy nincs jogszabályi
kötelezettség a beszámoló elkészítésére, de felmerült az igény a pénzügyi bizottság részéről, hogy
tájékoztassuk a testületet az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Szeretnélek megkérni, hogy röviden ismertesd a beszámolót.
Dr. Stumpf Enikő jegyző és Séra Ferencné köztisztviselő közösen ismertetik a beszámolót, mely
jelen jegyzőkönyv részét képezi.
Fekete Gyula polgármester: Szeretném megkérdezni a tisztelt képviselő-testületi tagokat, hogy a
beszámolót elfogadják-e? Amennyiben igen kérem kézfelemeléssel jelezni.
A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
61/2015. (X.29.) határozata Olaszliszka Község Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának 1 – 9
havi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Olaszliszka Község Önkormányzat 2015.
évi gazdálkodásának 1 – 9 havi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Napirendi pont: Szociális célú tüzifa ellátásról szóló rendelet elfogadása
Fekete Gyula polgármester: A szociális bizottság már tárgyalta ezt a kérdést, de megkérem a jegyző
asszonyt, hogy röviden ismertesse a rendelet-tervezetet.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A szeptemberi ülésen döntött a testület a szociális célú tüzifa igényléséről.
Az önkormányzat 436m3 tüzifát igényelt, azonban 239m3 kapott, ennek az adatnak az ismeretében
lehetett csak nekilátni a rendelet megalkotásának. Tavalyi évben egy kormányrendelet, most pedig
közvetlenül a költségvetési törvény tartalmazza magát a pályázati felhívást és azokat az alapvető
szabályozásokat, amiket a szociális célú tüzifa ellátásról szóló rendelet megalkotása során
figyelembe kell venni.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem a szociális bizottság elnökét, hogy a bizottság, illetve a saját
véleményét mondja el a rendelet-tervezettel kapcsolatban.
Mikita József képviselő: A bizottság véleménye az, hogy a 60 év feletti egyedül élő személy esetén a
jövedelemhatárt fel kellene emelni az öregségi nyugdíjminimum 300%-ára.

3
Fekete Gyula polgármester: Aki a rendelettervezet módosításával, valamint a rendelettervezet
szövegével egyet ért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a módosításokat elfogadta.
A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
7/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 8a pontjában fogalt
feladatkörében eljárva, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
jogcím szerint a belügyminiszter által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására hirdetett pályázatban foglaltak
figyelembevételével a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya Olaszliszka közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő személyekre terjed ki.
A támogatás feltételei
2.§ (1) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek
vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan
bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező
jövedelme nem haladja meg
a) családban élők esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át,
b) egyedül élő személy vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén: az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
c) 60 év feletti, egyedül élő személy esetén: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %-át.
d) vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és
e) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona
nincs.
(2) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – előnyt élvez:
a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására,
időkorúak járadékára, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeni formában
történő nyújtására – települési támogatásra ( e támogatásban részesülők közül különösen a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők)
jogosult részesülő személy
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
(3) A Szociális és Oktatási Bizottság a szociális tűzifa ellátást egyéb rendkívüli életkörülmény
között élő személy részére az (1)(2) bekezdésen túl is megállapíthatja.
3. § (1) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi
III. tv. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(2) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több
kérelem érkezik, a támogatást a lakhatási települési támogatásban részesülő részére kell
megállapítani.
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4. § (1) Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra – függetlenül a 2-3. § -ban
meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és
az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy
tűzifát szerzett.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem
kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.
(3) A tüzelőanyagban részesülő személy a tüzelőanyagot nem értékesítheti, nem adhatja át
másnak, azt csak saját célra használhatja fel.
Eljárási szabályok
5.§ (1) A kérelem benyújtása a rendelet 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon történik, a
kérelem benyújtásának határideje 2015. november 20. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem
elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.
(3) A szociális célú tűzifa támogatás mértéke lakóingatlanonként 1 m3.
(4) A támogatási kérelemről Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő- testülete által
átruházott hatáskörben Szociális és Oktatási Bizottság határozattal dönt 2015. november 30-ig.
(5) A szociális célú tűzifa támogatásnak a jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat
gondoskodik 2016. január 31-ig. A szociális tüzelőanyagért és kiszállításért az önkormányzat
ellenszolgáltatást nem kér.
(6) A szociális célú tűzifa támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi
elismervényen köteles igazolni.
Záró rendelkezések
6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2016. március 31-én hatályát veszti.
3./ Napirendi pont: Kéményseprő-ipari munkák 2016. évi díjtételei
Fekete Gyula polgármester: A harmadik napirendi pont a kéményseprőipari munkák 2016. évi
díjtételeiről szól, megkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse azt.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Ez most nem igényel rendeletalkotást, mivel küldött egy tájékoztatást a
Zemplén Idegenforgalmi Kft. Aszú Kéményseprő Részlege, ami arról szól, hogy a 2016. évben a
folyamatosan és esetenként kötelező kéményseprő-ipari munkák díjtételei a 2015. évre elfogadott
díjtételekkel azonosak, változtatást nem kívánnak eszközölni.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyet ért a Zemplén Idegenforgalmi Kft. Aszú Kéményseprő Részlege
általi tájékoztatóval, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
62/2015. (X.29.) határozata Zemplén Idegenforgalmi Kft tájékoztatásának tudomásul vétele
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi a Zemplén Idegenforgalmi
Kft tájékoztatását, mely szerint a kéményseprő-ipari munkák 2016. évi díjtételei a 2015. évre
elfogadott díjtételekkel azonosak.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Az egyebeket egy társulási megállapodással szeretném kezdeni. A térség
országgyűlési képviselője az általa képviselt 80 települést 7-8 társulási körzetre osztotta. Ennek
eredményeképpen a korábbi társulási szerződésünk mellett – amit Sárospatak és Térsége
Önkormányzati Társulás néven kötöttünk – egy új társulási megállapodást kell kötnünk, mert az
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eredeti társulás három településsel, Szegivel, Szegilonggal és Erdőbényével fog bővülni és ezeknek
a településeknek a felvétele a korábbi társulásba legalább két évet venne igénybe. A társulások
létrejöttének a lényege, hogy központilag próbálják majd ezeknek a településeknek a pályázatait
koordinálni és kézben tartani. Javaslom a képviselő testületnek, hogy csatlakozzunk a társuláshoz.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Aki ismeri a korábbi társulási szerződét, az láthatja, hogy szerkezetileg
megegyezik a korábbi társulási megállapodással, annyira, hogy az alaptevékenységbe is ugyanazok a
feladatok kerültek, melyek a másik társulási megállapodásba.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm a kiegészítést, van-e valakinek kérdése a megállapodással
kapcsolatban?
Aki egyetért azzal, hogy ennek a társulásnak Olszliszka község is a tagja legyen, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
63/2015. (X.29.) határozata Sárospatak és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
létrehozásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a tárgybani javaslatot megtárgyalta és a
Sárospatak és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a
javaslat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Fekete Gyula polgármester: Érkezett egy kérelem Czók Zsolt Olaszliszka, Kovács út 5/3. szám alatti
lakostól, melyben a „Dongó” területrészen fekvő, 2002 helyrajzi szám alatti 1,1ha területű
földterületet kívánja megvásárolni piaci áron.
Nekem az a véleményem, hogy ezt a kérelmet el kell utasítani, hiszen az önkormányzatnak minden
földterületre szüksége van, de mondjátok el ti is a véleményeteket.
Mikita József képviselő: Én úgy halottam, hogy 2016. évtől az önkormányzat köteles lesz a
földterületeit művelés alá vonni.
Mikó Zoltán képviselő: Úgy emlékszem, hogy a 2013. évben hozott a képviselő-testület egy rendeletet,
hogy olyan a földterületeket, amelyek művelés alá vonhatóak nem ad el az önkormányzat.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem a testületi tagokat, hogy aki egyetért azzal, hogy a „Dongó”
területrészen fekvő, 2002 helyrajzi szám alatti földterületet ne értékesítse az önkormányzat Czók
Zsolt Olaszliszka, Kovács út 5/3. szám alatti lakos részére, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
64/2015. (X.29.) határozata az olaszliszkai 2002 helyrajzi számú, rét, gyümölcsös, kivett kopárság
művelési ágú, 1ha 1561m2 terület nagyságú ingatlanának értékesítéséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező
olaszliszkai 2002 helyrajzi számú, rét, gyümölcsös, kivett kopárság művelési ágú, 1ha 1561m2
területű ingatlanát nem kívánja értékesíteni Czók Zsolt 3933 Olaszliszka, Kovács út 5/3. szám
alatti lakos részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
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Fekete Gyula polgármester: A következő kérelmet Séra Ferenc, mint a megalakulás előtt álló Bánszerva
Novum Számviteli Szolgáltató Kft. képviselője nyújtotta be az önkormányzathoz, melyben kérte az
Olaszliszka Szent István út 14. szám alatti ingatlan korábban orvosi rendelőként működő részének
bérbevételét, illetve azt, hogy az önkormányzat járuljon hozzá ahhoz, hogy a megalakulóban lévő
társaság az ingatlant székhelyként a társasági szerződésében, illetve hivatalos irataiban
megjelölhesse. Én támogatom ezt a kérést, mert akkor a korábbi Bánszerva Kft. munkatársainak
egy része a településen maradna, ide fizetnék az iparűzési adót, ráadásul már több itt működő cég
és vállalkozás jelezte, hogy amennyiben a Bánszerva Kft. nem marad Olaszliszkán, akkor ők mással
fognak könyveltetni. Az a Bánszerva Kft, amelyik jelenleg a Bánom úton működik, januárban
elfogja hagyni azt az épületet, amelyiket az önkormányzattól bérel és Sárospatakra fog költözni.
Kérem, mondjátok el ti is a véleményeteket.
Mikita József képviselő: Támogatom én is, hogy ez a Kft. maradjon Olaszliszkán, márcsak a rendelő
állagának megóvása érdekében is.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Én is úgy gondolom, hogy támogatni kell egy ilyen kezdeményezést,
hiszen a Bánszerva Kft. országos hírnévre tett szert, és jó lenne, ha ennek a cégnek egy része ilyen
formában Olaszliszkán maradna. Másik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy a Bánszerva Kft által
jelenleg bérelt ingatlannak mi lesz a sorsa, mert úgy tudom, hogy azt az önkormányzat kívánta
hasznosítani.
Fekete Gyula polgármester: Tehát akkor ezen a testületi ülésen a székhelyhasználathoz való
hozzájárulást kell megadnunk, a bérleti szerződésről egy másik testületi ülésen fogunk tárgyalni.
Megkérem a testületi tagokat, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
Olaszliszka Szent István út 14. szám alatti ingatlant a megalakulás előtt álló Bánszerva Novum
Számviteli Szolgáltató Kft. székhelyként megjelölje, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
65/2015. (X.29.) határozata székhelyhasználathoz való hozzájárulásról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos
tulajdonát képező olaszliszkai belterületi 886 helyrajzi szám alatti, természetben 3933 Olaszliszka,
Szent István út 14. szám alatt található ingatlanát a Bánszerva Novum Számviteli Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (3933 Olaszliszka, Szent István út 14.) székhelyként megjelölje.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Fekete Gyula polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy bár kívülről úgy látszik, hogy a
zarándok pihenőhely építési munkálatai lassan haladnak, de hétfőn elkezdik a tetőszerkezet
készítését az új épületen, illetve ezzel párhuzamosan a régi épület belső szerelési munkálatait.
Bízunk benne, hogy november végére befejeződnek a munkálatok.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Én arról szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy Bodrogolaszi
Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői pozíciója 2015. október 12. nappal megüresedett, a
korábbi aljegyző a Sárospataki Járási Hivatalnál folytatja munkáját, természetesen ez a változás
Olaszliszka napi munkájában nem jelent változást. Az aljegyzői pályáztatás megtörtént, tegnap
jelent meg a pályázat a közigállás.hu oldalon, november 11. napjáig van lehetőségük a
jelentkezőknek a pályázatukat benyújtani.
Dr. Séra Róbert jegyzői referens: Érkezett egy kérelem Dula Béla ügyvéd részéről, amelynek tárgya az
olaszliszkai Bánom út 6. szám alatti ingatlannal kapcsolatos, önkormányzatot megillető elővásárlási
jogról történő lemondás. Az említett ingatlant Szabó József szerette volna eladni Pente Józsefné
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részére. Az adásvételi szerződést elkészítették, a földhivatal azonban hiánypótlásra kötelezte a
feleket, ugyanis jelen esetben elválik egymástól a föld és az azon lévő felépítmény tulajdonjoga. A
föld az önkormányzat, míg az azon lévő építmény Szabó József tulajdonában áll és ebben a jogi
helyzetben jogszabályon alapuló elővásárlási jog illeti meg a föld tulajdonosát a felépítményre, a
felépítmény tulajdonosát pedig a földre. Tehát az ügyvéd úr arra kéri az önkormányzatot,
nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy nem kívánja gyakorolni a jogszabályon alapuló elővásárlási
jogát az olaszliszkai belterületi 657/A helyrajzi szám alatti, természetben Olaszliszka, Bánom út 6.
szám alatt található ingatlannal kapcsolatban.
Kamarási Zoltánné képviselő: Azt az ingatlant mindig megakartuk venni, csak nem tudtuk felhajtani a
tulajdonosát.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Én úgy tudom, hogy az egész piactér, mármint a földterület az
önkormányzat tulajdonában van, egy kivételtől eltekintve. Az a kérdés, hogy akar-e kezdeni valamit
az önkormányzat azzal az épülettel.
Mikita József képviselő: Mennyi az ingatlan vételára?
Dr. Séra Róbert jegyzői referens: 750.000,-Ft.
Kamarási Zoltánné képviselő: Ennyi pénzért mi is megvehetnénk.
Mikita József képviselő: Csak az a helyzet, hogy elkezdte felújítani azt az épületet, előtetőt épített az
ingatlanhoz.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Mire szeretné hasznosítani a vevő az ingatlant?
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Kocsmát szeretne ott nyitni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Az a baj, hogy nagyon közel van az épület az óvodához és nem lenne jó,
ha ott egy kocsma nyílna.
Mikó Zoltán képviselő: Először jó lenne tájékozódni, mert én úgy tudom, hogy húsboltot szeretnének
ott nyitni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Most már emlékszem, hogy korábban az volt a terv, hogy az
önkormányzat ott egy szociális boltot nyit és az önkormányzat által megtermelt zöldséget és húst
árultuk volna ott.
Fekete Gyula polgármester: Ha nem tud ebben a kérdésben dönteni a képviselő-testület, akkor
javaslom, hogy vegyük ki a napirendi pontok közül, most ne döntsünk benne és a következő
rendes testületi ülésen tárgyaljuk újra, tisztázva a helyzetet.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: megkerestek azzal a kérdéssel, hogy a lakásfenntartási támogatást
hogyan utalja az önkormányzat a ZHK részére, ugyanis azt mondta nekem ez az illető, hogy
folyamatosan kapja a csekkeket a ZHK-tól és mikor felhívta őket, közölték vele, hogy az
önkormányzat részéről nem érkezett utalás. Az a kérdésem, hogyan tudunk ennek utánnajárni.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Az a helyzet, hogy akinek felhalmozott hátraléka van évekre visszamenőleg,
akkor annak a személynek a régebbi tartozásából vonja az önkormányzat által utalt összegeket.
Kamarási Zoltánné képviselő: Többen szóvá tették nekem, hogy a zsidó temetőt ne nyírjuk ingyen,
illetve a kompon való átkelésért fizetnie kellene mindenkinek. A Sánta-féle telekkel kapcsolatban
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már korábban is javasoltam, hogy kerítsük körbe, mert a szomszéd oda hordja az összes szemetét.
Kifogásolom továbbá, hogy nem kaptam értesítést a november 23. napi ünnepségről. Csináltak egy
tűzcsapot a faluban és a munkások minden szemetet, amit a munkájukkal kapcsolatban keletkezett
otthagytak az árokban szanaszét. Az utolsó megjegyzés pedig a kutyákkal kapcsolatos, ugyanis
megint szóvá tették nekem, hogy nem lehet tőlük közlekedni.
Fekete Gyula polgármester: Azt a tájékoztatást kaptam a hatósági főállatorvostól, amennyiben
biztosítani tud az önkormányzat egy olyan helyet, ahova a kutyákat 15 napon keresztül lehet tartani,
akkor össze lehet fogni őket.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Az lenne a kérdésem, hogy az Olaszliszkáért Egyesület részére
átutalásra került-e az önkormányzati támogatás második részlete, mert úgy tudom, hogy
szeptember 30. napja volt a határidő.
Séra Ferencné köztisztviselő: Nem került még átutalásra, de nem tudtam, hogy volt bármilyen határidő
szabva erre.
Fekete Gyula polgármester: Ha be van ütemezve, akkor átutaljuk.
Mikita József képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy van-e valami előrelépés az utcánkba felmerült
szennyvízproblémával kapcsolatban.
Fekete Gyula polgármester: Az a baj, hogy nem jönnek karbantartani, hanem csak akkor, ha bejelentés
érkezik.
Mikita József képviselő: A mások problémám a vasút melletti utak állapotával kapcsolatos, a Dózsa
György és a Rákóczi utcát nagyon rossz állapotban hagyták a vasút dolgozói.
Fekete Gyula polgármester: Nekem azt ígérték, hogy rendbe fogják tenni, csak arra várnak, hogy az idő
javuljon egy kicsit, illetve azt is mondták, hogy a lefolyót szeretnék még megcsinálni.
Mikita József képviselő: A feldolgozóval szemben azzal a szocpolos házzal kellene valamit kezdeni,
amíg valakire rá nem dől.
Fekete Gyula polgármester: Az építési hatóságnál kezdeményezni fogja az önkormányzat az épület
kényszerbontását. Szeretne-e valaki még hozzászólni? Amennyiben nincs senkinek további
észrevétele, akkor megköszönöm a megjelenést mindenkinek
A képviselő testület ülése 18 óra 15 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

