JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 26.
napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén - 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
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Mikó Zoltán
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Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Dr. Séra Róbert
Meghívottak
Orsós Péter

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
j jjegyzői referens

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?
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Olaszliszka Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési terve.
2./ Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
3./ Sárospatak és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált
tagról.
4./ BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása.
5./ Egyebek.
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Olaszliszka Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési terve.
2./ Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
3./ Sárospatak és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált
tagról.
4./ BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása.
5./ Egyebek.
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1./ Napirendi pont: Olaszliszka Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési terve.
Fekete Gyula polgármester: Az anyag kiküldésre került, megkérdezem Enikőt, hogy szeretne-e egy-két
gondolatot a belső ellenőrzési tervről velünk megosztani.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Valamennyi önkormányzatnak kötelezettsége belső ellenőri feladat ellátása.
A sárospataki térségben a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás által foglalkoztatott belső
ellenőr látja el mind a 16 településen ezt a feladatot. Minden év november 30. napjáig elkészíti a
következő évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervet, amelyben rögzíti, hogy hány ellenőrzési
napot és milyen témakörben tervez az adott településen, ez Olaszliszka esetében 16 nap.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm Enikőnek a kiegészítést, van-e valakinek kérdése vagy javaslata
az 1. napirendi ponttal kapcsolatban. Amennyiben nincs, akkor megkérem a tisztelt képviselőtestületi tagokat, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
66/2015. (XI.26.) határozata Olaszliszka Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési
tervnek az elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Olaszliszka Község
Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztést, és az abban foglaltakat
elfogadta.
Felelős: jegyző
Határidő: 2016. dec. 31.
2./ Napirendi pont: Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása.
Fekete Gyula polgármester: Az anyag szintén kiküldésre került, úgy gondolom, hogy ehhez nem
szükséges különösebb hozzáfűznivaló, van-e valakinek kérdése vagy észrevétele a módosítással
kapcsolatban. Amennyiben nincs, akkor az előterjesztést elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
67/2015. (XI.26.) határozata a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta, és a
Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az
alábbiak szerint jóváhagyja:
1. A Társulási Megállapodás 1.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.6. A társulás jogállása: jogi személy, gazdálkodására az önálló költségvetési szervek működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a társulás munkaszervezeti feladatait –
döntések előkészítését, végrehajtás szervezését – a Sárospataki Polgármesteri Hivatal végzi.”
2. A Társulási Megállapodás 1.7. pontjában a „Györgytarló, Széchenyi út 1.” szövegrész helyébe a
„Györgytarló, Széchenyi út 7.” szöveg lép
3. A Társulási Megállapodás 1.7. pontjában a „Sárospatak, Kossuth u. 44.” szövegrész helyébe a
„Sárospatak, Rákóczi út 32.” szöveg lép
4. A Társulási Megállapodás 4.5. pontjának a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából titkos
szavazással alelnököt választ.”
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5. A Társulási Megállapodás 4.6. pontja d) alpontjának negyedik mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Az elnök a bizottság véleményéről, javaslatáról a Tanács elnökét tájékoztatja.”
6. A Társulási Megállapodás 6.3. pontja b) alpontjában a „pályázatos” szövegrész helyébe a
„pályázati” szöveg lép.
7. A Társulási Megállapodás 6.4. pontja törlésre kerül, az azt követő pontok sorszámozása pedig
értelemszerűen módosul.
8. A Társulási Megállapodás 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.4. A saját bevétel része a tagok által fizetett társulási hozzájárulás, melynek mértékét – a
tagtelepülések lakosságszámának arányában – a Társulási Tanács minden évben február 15-ig,
költségvetési határozatában állapítja meg. A tagok általi befizetések a társulás vagyonát képezik. A
megállapított tagdíj hozzájárulást a tagönkormányzatok minden hónap utolsó napjáig átutalással
megfizetik a Társulás bankszámlájára. A társult önkormányzatok kötelesek a hozzájárulást
megfizetni. A megállapított társulási hozzájárulást határidőre nem teljesítő tag bankszámlája ellen,
a Társulás a munkaszervezeti feladatokat ellátó Sárospataki Polgármesteri Hivatal útján jogosult
és köteles azonnali beszedési megbízást – inkasszót benyújtani. Az azonnali beszedési megbízás
benyújtásához szükséges tag önkormányzati felhatalmazás, a megállapodás mellékletét képezi. A
tagönkormányzat részéről a hónap végéig a Társulás számláján meg nem fizetett hozzájárulás
elmaradásáról és mértékéről a Társulás a tagönkormányzatot elektronikus úton azonnal értesíti
(polgármester, jegyző) és felhívja, hogy 3 napon belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének.
Amennyiben a pénzügyi teljesítés határidőre nem teljesül, akkor következik be a késedelmembe
esett önkormányzat fizetési számlájáról történő inkasszálás.”
9. A Társulási Megállapodás 6.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.6. A Társulás tagjai általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő gazdálkodási
feladatokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal végzi, a Társulási Tanács döntései alapján.”
10. A Társulási Megállapodás 8.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.3. A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a Társulás
vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a
költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás vagyonát
képező ingatlanok és ingóságok oly módon kerülnek felosztásra a tagok között, hogy azon
tagoknak, akik üzemeltetésre/használatra megkapták az egyes vagyonelemeket térítésmentesen
véglegesen átadja a Társulás. Sárospatak Város Önkormányzata és az általa fenntartott
költségvetési szerveknél használt eszközök Sárospatak Város Önkormányzatát illetik. Ettől eltérni
az egyes vagyonelemek felosztásánál csak a társult önkormányzatok képviselőtestülete által hozott
határozat alapján lehet. Az egyes vagyontárgyak felsorolását és azok üzemeltetési helyét a
megállapodás 5. melléklete tartalmazza. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös
tulajdon megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások
ellátását veszélyeztesse.”
11. A Társulási Megállapodás 8.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.4. A Társulás vagyona a Társulás megszűnését megelőzően is átadható, a 8.3. pontban foglaltak
megfelelő alkalmazásával.”
12. A Társulási Megállapodás kiegészül a következő 8.5. ponttal:
„8.5. A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni
igények kielégítése során, a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi,
halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladatok ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a
közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása
érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során
a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás
átengedése feltételeiben állapodnak meg.”
13. A Társulási Megállapodás 12.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.3. A Társulás tagjainak minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával
a Társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott
kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.”
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14. A Társulási Megállapodás 13.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.2. A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás pénzügyi ellenjegyzésére a társulás
munkaszervezeti feladatokat ellátó Sárospataki Polgármesteri Hivatal szabályzata szerint történik
a kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése.”
15. A Társulás Megállapodás 14. fejezete kiegészül a következő 14.4. ponttal:
„14.4. A Társulási Megállapodás mellékletei
a) 1. melléklet A Társulási Megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi határozatok,
b) 2. melléklet A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata,
c) 3. melléklet Egyes feladatellátásokra létrejött megállapodások,
d) 4. melléklet Azonnali inkasszó megállapodás a tag önkormányzatokkal,
e) 5. melléklet Kimutatás a Társulás vagyontárgyairól és azok használati/üzemeltetési helyéről.”
16. A Társulási Megállapodás 15. fejezete hatályát veszti.
17. A Társulási Megállapodás 5. melléklete helyébe ezen határozat 1. melléklete lép.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a határozat 2.
mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3./ Napirendi pont: Sárospatak és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába delegált tagról.
Fekete Gyula polgármester: Mielőtt a Sárospatak és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába való delegálásról határoznánk, szeretném tájékoztatni a testületet, hogy amikor
megalakult a képviselő-testület, akkor bizonyos delegálásokról már döntöttünk, így a Sárospatak és
Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegálásról is, de mivel az alpolgármester
megválasztására később került sor, csak két személyt delegáltunk ebbe a Társulási Tanácsba, ennek
megfelelően most javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy a Sárospatak és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált harmadik személy az alpolgármester legyen.
Aki ezzel a javaslattal egyet ért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
68/2015. (XI.26.) határozata a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába delegált tagról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sárospatak és
Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába határozatlan időtartamra Fekete Gyula
polgármestert delegálja (a továbbiakban: delegált tag).
A delegált tag akadályoztatása, távolléte esetén őt a Társulási Tanács ülésén a delegált tag
megbízatásának megszűnéséig Bertáné Batta Magdolna alpolgármester, akadályoztatása esetén
Mitrikné Oldal Aranka helyettesíti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Fekete Gyula polgármester: Most kell dönteni a Sárospatak és Térsége Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált tagokról, javaslom, hogy a képviselő-testület
ebbe a Társulási Tanácsba a polgármestert, az alpolgármestert és Mitrikné Oldal Arankát delegálja.
Aki ezzel a javaslattal egyet ért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
69/2015. (XI.26.) határozata a Sárospatak és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába delegált tagokról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sárospatak és
Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába határozatlan időtartamra
Fekete Gyula polgármestert delegálja (a továbbiakban: delegált tag).
A delegált tag akadályoztatása, távolléte esetén őt a Társulási Tanács ülésén a delegált tag
megbízatásának megszűnéséig Bertáné Batta Magdolna alpolgármester, akadályoztatása esetén
Mitrikné Oldal Aranka helyettesíti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Napirendi pont: BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem jegyző asszonyt, hogy röviden tájékoztassa a képviselőtestületet erről a napirendi pontról.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Szeptemberben döntött a képviselő-testület arról, hogy csatlakozik a
BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. Hét darab A tipusú pályázat érkezett
az önkormányzathoz, tehát csak olyan hallgatók nyújtották be, akik jelenleg is valamilyen
felsőoktatási intézmény hallgatói, részükre az ösztöndíjat 10 hónapra állapítja meg ebben az
esetben a képviselő-testület, tehát ezeknek a hallgatóknak jövő évben is be kell nyújtaniuk a
pályázatukat, amennyiben továbbra is fennáll a hallgatói jogviszonyuk. A gyakorlat Olaszliszkán az
volt, hogy havonta 3.000,- Ft ösztöndíjat kaptak a hallgatók, jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül,
ezt a támogatást az önkormányzat az idei költségvetésébe is betervezte.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése a negyedik napirendi ponttal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, úgy javaslom, hogy ezt a támogatást szavazzuk meg a pályázatok benyújtóinak.
Aki tehát egyet ért azzal, hogy ezt a hét darab pályázót, név szerint: Jóni Sarolta, Szemán Nikoletta,
Rabóczki Mónika, Csontos Petra Alexandra, Kovács Tamás, Valaszek Péter, Kajuha Nikoletta
hallgatókat 10 hónapon keresztül havonta 3.000,- Ft összeggel támogassa az önkormányzat az
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2015. (XI.26.) határozata BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a BURSA Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat felhívásra beérkezett pályázatok alapján úgy határozott, hogy a 2015. évi
fordulóban „A” típusú pályázatot benyújtó valamennyi hallgatót a család egy főre jutó
jövedelmétől függetlenül 3.000,-Ft/hó összegű önkormányzati támogatásban részesíti. A B-A-Z
Megyei Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé támogatásra javasol
valamennyi hallgatót, mivel állandó lakóhelyükön kívüli intézményben tanulnak, a bírálati lapon a
rangsort az egy főre jutó jövedelem alapján állítja fel az önkormányzat. A támogatásban részesülő
hallgatókról készült nyilvántartás e határozat mellékletét képezi.
A Képviselő–testület utasítja a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről az érintetteket tájékoztassa, a
nyertes pályázók névsorát a hirdetőtáblán helyezze el, továbbá a bírálati döntést az EPER-Bursa
rendszerben rögzítse, a döntési listát a kötelező mellékletekkel együtt a Támogatáskezelő részére
juttassa el.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. december 7.
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5./ Napirendi pont: Egyebek
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Az elmúlt testületi ülésen már napirenden volt az Olaszliszka, Bánom út 6.
szám alatt található ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos kérdés, akkor
a döntést elhalasztottuk a döntést, azonban ezen az ülésen dönteni kell ebben a kérdésben is.
Kamarási Zoltánné képviselő: Én továbbra is úgy gondolom, hogy ezt nem szabad elengednünk. Mint
a korábbi ülésen is mondtam, azt az ingatlant mindig meg akarta venni az önkormányzat,
méghozzá piactér kialakítása céljából. Meg kellene venni sorban az ott található ingatlanokat, le
kellene térkövezni a területet és oszlopokat állíthatna az önkormányzat, hogy legyen egy olyan hely,
ahol az árusok normális körülmények között kipakolhatják a portékájukat. A környéken szinte
mindenhol van piactér, szerintem nem normális, hogy egy palántáért Sárospatakra kell utazni.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: És a többi épület? Azok sem a mieink.
Kamarási Zoltánné képviselő: Meg lehetne azokat is vásárolni szépen lassan, egy szociális boltot is
lehetne ott működtetni.
Mikita József képviselő: Csak az a baj, hogy nagyon rossz állapotban vannak azok az épületek.
Kamarási Zoltánné képviselő: Úgy hallottam, hogy van most pályázati lehetőség piacterek kialakítására,
ráadásul a közmunkásokkal el tudnánk végeztetni a munkát, térkövet tudnának gyártani, amivel
leburkolnánk a piacteret.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Minden évben szó volt arról, hogy kellene egy piactér, ahol az
emberek el tudják adni a termékeiket. A környező településeken mindenhol van egy olyan hely, ami
piactérként működik. Ha lehetőségünk lenne pályázni, én is amellett lennék, hogy legyen egy
piacterünk nekünk is.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek kérdése, vagy javaslata ezzel kapcsolatban? Aki
egyetért azzal, hogy az önkormányzat éljen az elővásárlási jogával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
71/2015. (XI.26.) határozata az olaszliszkai belterületi 657/A helyrajzi szám alatti
ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Debrecenben, 2015. június 17.
napján kelt ingatlan adásvételi szerződésben megállapított vételár (750.000,- Ft) ismeretében úgy
határozott, hogy nem kívánja gyakorolni az őt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 5:20. §-a alapján megillető elővásárlási jogát az olaszliszkai belterületi 657/A helyrajzi szám
alatt felvett, 56m2 területű, üzlet megnevezésű, természetben 3933 Olaszliszka, Bánom utca 6. szám
alatt található ingatlannal kapcsolatban.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Az elmúlt testületi ülésen már érintőlegesen volt róla szó, hogy 2016. január
1. napjától a gyemekjóléti és családsegítő szolgáltatás terén szervezeti változások történnek, ez azt
jelenti, hogy a székhelytelepülés önkormányzatának kell biztosítania a szolgáltatást, így a
feladatellátási szerződést a Zempléni Családokért Alapítvánnyal – amely továbbra is ellátná az ezzel
kapcsolatos feladatait – Bodrogolaszi Önkormányzatnak kell megkötnie. Ennek a ténynek a
tudomásulvételéről kell egy döntést hoznia a testületnek.
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Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek kérdése, vagy javaslata ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, akkor, aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, kézfelemeléssel jelezze
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
72/2015. (XI.26.) határozata Tájékoztató a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok 2016. január 1-jétől történő ellátási formájáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Olaszliszka Község Önkormányzata felülvizsgálta a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok ellátásnak módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött
megállapodásokat.
2. Olaszliszka Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátása a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó
településekre (Bodrogolaszi, Hercegkút, Komlóska, Olaszliszka, Sárazsadány) kiterjedően 2016.
január 1-jétől Bodrogolaszi Község Önkormányzata és a Zempléni Családokért Alapítvány között
megkötött feladat-ellátási szerződés alapján történik.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2015. december 31.
Fekete Gyula polgármester: A tavaszi időszakban a barackos tanya bérlésével problémák merültek fel,
ugyanis a Weinberg ’93 Kft. szerette volna megemelni a bérleti díjat havi 20.000,- Ft összegről havi
100.000,- Ft összegre. A társaság ügyvezetője kérte azt is, hogy azt a területet, ahol korábban az
önkormányzat által megvásárolt 2 bivaly tartózkodott bocsássuk a rendelkezésükre, mert ott
szürkemarhát szeretnének tartani. A megmaradt egy bivalyt így meghírdettük, azonban 200,- Ft/kg
áron sem sikerült azt értékesíteni, ezért felajánlottam az ügyvezetőnek, hogy a terület visszaadásával
együtt a megmaradt egy bivalyt is átadjuk a részükre. Ez a nyár elején meg is történt, azonban
nemrég megkeresett a társaság képviselője, hogy a későbbi problémák elkerülése érdekében
szüksége lenne egy olyan dokumentumra, amelyben a képviselő testület tudomásul veszi, hogy ez a
bivaly a Weinberg ’93 Kft. tulajdonába kerül. Tehát egy 125.000,- Ft értékű bivaly kerülne átadásra
térítésmentesen a Weinberg ’93 Kft. részére. El kell még mondanom, hogy a felajánlásom után a
Weinberg ’93 Kft. a második és a harmadik negyedévi bérleti díjakat a régi, tehát a 20.000,- Ft-os
áron számlázta ki az önkormányzat részére. Megkérdezem Enikőt, hogy van-e lehetősége az
önkományzatnak a bivaly ingyenes átengedésére.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Én azt gondolom, hogy ennek semmilyen jogi akadálya nincs, a testületnek
kell adnia egy felhatalmazást a polgármester úr részére az ingyenes átadási megállapodás aláírására,
amelyben rögzítésre kerülnek a bivaly paraméterei.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem a képviselő-testületet, hogy mondják el a véleményüket erről a
kérdésről.
Mikita József képviselő: Semmi hasznot nem hoz az önkormányzatnak, legalább nem nekünk kell
etetni.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Ráadásul értékesíteni sem lehet.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, akkor, aki
hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező bivaly ingyenesen átengedésre kerüljön
a Weinberg ’93 Kft. részére, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
73/2015. (XI.26.) határozata bivaly tulajdonjogának térítésmentes átadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő HU3904551737 ENAR nyilvántartási számú bivaly tulajdonjogát
térítésmentesen átadja a Weinberg ’93 Kft. (3950 Sárospatak, Malomkőgyár u. 7.) vállalkozásnak.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bivaly tulajdojogának térítésmentes
átadásáról szóló megállapodást aláírja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Fekete Gyula polgármester: Van-e az egyebekben valakinek előadni valója?
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Kértem a fiúkat, hogy holnapra tegyék a helyére az adventi
koszorút, egyúttal meghívnám a képviselőtársaimat, hogy szombat reggel díszitsük fel a koszorút
szalaggal és fenyőággal. Továbbá tájékoztassuk a közmeghallgatáson a lakosságot, hogy vasárnap
délután mindenkit várunk az első gyertyagyújtásra délután négy órára. Továbbá volt egy olyan
megkeresés is, hogy a nyugdíjasok szeretnének egy betlehmet felállítani. Én azt gondolom, hogy a
Kossuth szobor mellett, vagy a parkolóban lehetne ezt elhelyezni.
Fekete Gyula polgármester: Ezt az atyával is meg kell beszélni, ha a templom mellett szeretnék
elhelyezni.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Felvetődött még egy karácsonyfa felállítása is, de ezt már soknak
tartom így együtt.
Kamarási Zoltánné képviselő: Szerintem meg egy fenyőfa biztosan mutatósabb lenne, mint az adventi
koszorú. A hivatal előtt ki is van neki alakítva a hely.
Fekete Gyula polgármester: Legyen akkor az adventi koszorú, a többit pedig még megbeszéljük.
Szeretnék még öt percet rászánni a nemzetiségi önkormányzatra, ugyanis lenne egy kérésük a
képviselő-testület felé. Megkérem az elnök urat, hogy mondja el a kérését.
Orsós Péter a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Idén is szeretnénk megrendezni a „Mikulás
házhoz jön” elnevezésű programunkat. Az általános iskolával való egyeztetést, valamint előzetes
igényfelmérést követően kiderült, hogy 75 gyerektől lenne szó, akiknek a szülei kérték, hogy
látogassa meg a gyerekeiket a mikulás, ehhez jön még az óvodából 20 fő. Mivel a nemzetiségi
önkormányzat anyagi lehetőségei szűkösek ezért támogatókat kerestünk, akik felkarolnák a
kezdeményezésünket, de ezen felül szeretnénk kérni a nagy önkormányzatot is, hogy támogassa ezt
a programunkat valamilyen összeggel vagy adománnyal.
Fekete Gyula polgármester: Mivel már kevés az idő, ezért szünetet rendelek el és megkérem a
képviselő-testületet, hogy menjünk át a közmeghallgatásra, a testületi ülést a közmeghallgatás után
folytatjuk az egyebek tárgyalását.
A képviselő-testület ülése a Közmeghallgatással folytatódott, melyről külön jegyzőkönyv készült,
a közmeghallgatást követően a nyílt ülés az Egyebek tárgyalásával folytatódott.
Fekete Gyula polgármester: Visszatérve a nemzetiségi önkormányzat kérésére, megkérem a tisztelt
képviselő-testületeti tagokat, hogy mondják el a véleményüket, tudja-e támogatni a képviselőtestület valamilyen öszeggel ezt a kezdeményezést.
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Dr. Stumpf Enikő jegyző: Vagy ahogy az elnök úr mondta, nem is pénzbeli támogatást kérnek, hanem
a csomag megvételét.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Én egyébként is gondoltam rá, hogy egyénileg támogatnám őket 110
darab csokoládé megvételével.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Én is szeretném őket egyénileg támogatni.
Fekete Gyula polgármester: Vannak olyan szállítók, akik nagykereskedelmi egységáron, akár 500,- Ft-os
áron készítenek csomagokat.
Kamarási Zoltánné képviselő: Vegye meg a testület a csomagot.
Fekete Gyula polgármester: Tehát akkor a helyzet az, hogy a nemzetiségi önkormányzat saját forrásból
és egyéni felajánlásokból megvesz 100 darab mikulás csomagot, a másik 100 darab csomagot pedig
megveszi az önkormányzat, ami 500,- Ft-os árral számolva 50.000,- Ft-ba kerülne. Tehát aki
egyetért azzal, hogy az önkormányzat 100 darab mikulás csomag megvásárlásával támogassa a
nemzetiségi önkormányzat „Mikulás házhoz jön” elnevezésű kezdeményezését, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
74/2015. (XI.26.) határozata a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mikulás napi
kezdeményezésének támogatásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100 darab mikulás csomag
megvásárlásával támogatja a nemzetiségi önkormányzat „Mikulás házhoz jön” elnevezésű
kezdeményezését.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek az egyebekben előadni valója?
Mikita József képviselő: Felmerült kérdésként többekben is, hogy mi a feladata a házi segítségnyújtás
keretén belül a gondozóknak, mit kell elvégezniük.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Ez a rendelet mellékletében van felsorolva, beszéltünk már róla, hogy a
különböző álláspontok vannak arról, hogy ki mit vár el, de a jogszabály melléklete a gondozási
szükséglet mértékét egy pontozási rendszerben határolja be. Ebből a mellékletből el fogunk juttatni
egy példányt annak, aki kéri.
Mikita József képviselő: Nagyon sokan megkerestek az állítólagosan eltünt malac ügyében, szeretném
tiszázni ezt a kérdést.
Fekete Gyula polgármester: A malac nem állítólagosan tünt el, hanem szállítás közben – az én logikám
szerint – egymásra borultak a malacok, és amelyik leghátul volt kiszakította a rácsot és leesett az
autóról. Ezt a malacot többen látták a 37-es út mentén. Tehát ezt a malacot nem Fischerék ették
meg, nem Gyuláék ették meg, nem Patakra és nem Erdőbényére vitték, ahogy a pletykákból
halottam.
Mikita József képviselő: Kaptam egy olyan felkérést, hogy a temetőn összeszedett szemetet egy
Sátoraljaújhelyi vállalkozás, név szerint a LA-RE-JÓ Kft. elszállítaná, és nem füstölnénk vele tele a
falut a szemét elégetésével.
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Fekete Gyula polgármester: Majd megkeressük a céget, hogy mekkora összegért vállalják a szemét
elszállítását.
Mikita József képviselő: Volt arról szó, hogy fásítás fog történni a faluban, bár a vízvezetés miatt most
nem került rá sor, nem szeretném, ha elmaradna az a kezdeményezés, illetve sajnos még mindig
nem oldódott meg a szennyvízprobléma az utcánkban.
Oreskó Gábor felesége említette, hogy a szemben lévő ház olyan állapotban van, hogy szinte be
van dőlve az udvarára a ház fala, szerintem, ha télen esik rá a hó be is omlik.
Kamarási Zoltánné képviselő: Én visszamennék egy évet és a polgármester úr ígéretei közül
szemezgetnék. Először is ígérte az élhetőbb települést és a munkatársakkal való jó kapcsolatot, amit
én nem igen érzékeltem, erre jó példa a hétvégi színházi látogatás, ugyanis egyeseknek telefonáltak
az indulás időpontjáról, míg másoknak nem. A START munkaprogramban végre elindult egy kis
szigor, amit örömmel látok. Az ígéretek között szerepelt az önkormányzati ingatlanok folyamatos
karbantartása, én egy ilyenről tudok a Kántorné lakása.
Fekete Gyula polgármester: Most folyamatban van a Barkóczi-féle háznak a belső karbantartása.
Kamarási Zoltánné képviselő: Az utolsó kérésem, hogy a 170 emberből holnap küldjetek már le két
embert egy-egy zsákkal, hogy a vasútig oda-vissza szedjék össze a szemetet.
Fekete Gyula polgármester: Holnap leküldök két embert szemetet szedni. A másik felvetésedre
reagálnék, ugyanis én hétfő reggel megkértem Ilonkát, hogy minden testületi tagot hívjon fel azzal,
hogy szeretettel várok minden testületi tagot a csütörtök délután három órakor kezdődő idősek
napjára és mondja meg azt is, hogy szombaton három órakor indulunk az előadást megnézni.
Egyedül Erzsikét nem sikerült hétfőn elérni, tehát hétfő délután már tudtam, hogy öt ember
biztosan fog jönni az előadásra. Kedden délelőtt telefonált nekem Ilonka azzal, hogy utólérte
Erzsikét, aki azt mondta neki, hogy nem jön sem az idősek napjára, sem a budapesti színházi
előadásra.
Kamarási Zoltánné képviselő: De mi vártuk a megbeszélést, mert arról volt szó, hogy lesz még egy.
Fekete Gyula polgármester: Igazság szerint csütörtökön mindenkinek itt kellett volna lenni az idősek
napján. Elnézést kérek azért, mert nem volt az idősek napja előtt megbeszélés, de vannak olyan
dolgok, amit már rutinból csinálok, legközelebb erre jobban fogok figyelni.
Mikita József képviselő: Szeretném kérni azt, hogy legyen a testületnek nagyobb rálátása a
közmunkára, tudjuk azt, hogy milyen tevékenységet csinálnak, mert nagyon sokan kérdezik ezt
tőlunk.
Fekete Gyula polgármester: Úgy gondolom, ebben tudunk partnerek lenni, ugyanis a 2016. évi
programok is megvannak, amikor a programokat véglegesen elfogadja a minisztérium, leülünk és
átbeszéljük.
Van-e még valakinek kérdése? Ha nincs, akkor köszönöm a megjelenést mindenkinek.
A képviselő testület ülése 19 óra 20 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

