JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 14.
napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén - 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
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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./ Előterjesztés a Képviselő- testület 2016. évi munkatervéről.
2./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.)
rendelet módosításáról.
3./ Döntés a kéményseprőipari közszolgáltatási szerződés fenntartásáról.
4./ ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése” projekt
keretében Olaszliszkán megvalósítandó „Zarándok Pihenőhely” beruházásról tájékoztatás.
5./ Egyebek.
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Előterjesztés a Képviselő- testület 2016. évi munkatervéről.
2./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.)
rendelet módosításáról.
3./ Döntés a kéményseprőipari közszolgáltatási szerződés fenntartásáról.
4./ ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése” projekt
keretében Olaszliszkán megvalósítandó „Zarándok Pihenőhely” beruházásról tájékoztatás.
5./ Egyebek.

2
1./ Napirendi pont: Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. évi munkatervéről.
Fekete Gyula polgármester: A kiküldött munkaterv tervezetbe azok a tárgyalandó témakörök kerültek,
amit a törvény kötelezően előír vagy kiemelten fontosnak tartottuk. Annyi változás van a kiküldött
tervezethez képest, hogy január végén tartanánk még egy testületi ülést, ahol a költségvetést fogjuk
tárgyalni, ugyanis a pénzügyi főelőadótól azt az ígéretet kaptam, hogy addigra elkészíti a
költségvetést, így februárra csak az együttes ülés maradna. Terrmészetesen, ha valamilyen ügyben
sürgős döntést kell hozni, akkor rendkívüli ülést hívunk össze. Van- e kérdése vagy javaslata a
valakinek az 1. napirendi ponttal kapcsolatban.
Holykó Lászlóné képviselő: Nekem magával a munkatervvel kapcsolatban nincs észrevételem, csak azt
szeretném kérni, hogy az októberi ülés időpontját hozzuk előrébb egy kicsit, ne a hónap utolsó
hetében tartsuk meg.
Fekete Gyula polgármester: Természetesen erre van lehetőség, van-e még észrevétele az 1. napirendi
ponttal kapcsolatban. Amennyiben nincs, akkor megkérem a tisztelt képviselő-testületi tagokat,
hogy aki egyetért a képviselő-testület előterjesztés szerinti 2016. évi munkatervével, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2016. (I.14.) határozata Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi
munkatervének az elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Olaszliszka Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkatervéről szóló előterjesztést, és az abban
foglaltakat elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2./ Napirendi pont: Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról
szóló 2/2015. (II.27.) rendelet módosításáról.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse miért került a testület elé a
rendelet módosításának szükségessége.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A szociális bizottsággal több alkalommal történt egyeztetés, hogy vizsgáljuk
felül a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló rendeletünket. A mai napon
volt egy szociális bizottsági ülés, ahol egyeztetés történt, hogy melyek azok a pontok, ahol a
bizottságnak módosítási javaslata lenne. Két javaslata van a bizottságnak, az egyik a hatásköri
szabályokat érinti, miszerint a rendkívüli települési támogatás és az eseti gyógyszer hozzájárulás
kerüljenek át bizottsági hatáskörbe. A másik javaslat a lakhatási támogatás nyújtásához kötődő
jövedelemhatárokat érinti, így több tagú háztartás esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-áról 200%-ára, míg egyedül élő esetén 200%-ról 250%-ra emelkedne a jövedelemhatár.
Érdemben ezen a két helyen történne módosítás.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm jegyző asszonynak a tájékoztatást és megkérem a szociális
bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Mikita József képviselő: A jövedelemhatár megemelésével az volt a célunk, hogy a nyugdíjasok minél
nagyobb számban juthassanak hozzá ehhez a támogatáshoz. A hatásköri szabályokat pedig azért
szerettük volna megváltoztatni, hogy ne minden feladat a polgármester úrra háruljon.
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Fekete Gyula polgármester: Köszönöm a szociális bizottság véleményének a tolmácsolását elnök úrtól.
Mekérdem a képviselő-testületi tagokat, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése vagy
javaslata.
Kamarási Zoltánné képviselő: A hatásköri szabályok módosítása már a tavalyi évben is felmerült, így
legalább több feladat fog rájuk hárulni.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek kérdése vagy javaslata. Aki a rendelet jegyző asszony
által előterjesztett módosításával egyet ért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2016. (I.15.) önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ban, a 32.§ (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény a 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§ A rendelet 4.§. (1) a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület a polgármesterre átruházza a
a.
temetési támogatás
szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskört.”
2.§ A rendelet 4.§. (2) bekezdése a következő b. és c. ponttal egészül ki:
„A képviselő-testület a Szociális és Oktatási Bizottságra (továbbiakban: Bizottság) ruházza a
b.
a rendkívüli települési támogatással
c.
az eseti gyógyszer hozzájárulással
kapcsolatos hatásköröket.”
4.§ A rendelet 8.§. (3) bekezdésében a „150%-át” szövegrész helyébe a „200%-át” szövegrész,
továbbá a „200%-át” szövegrész helyébe a „250%-át” szövegrész lép.
5.§ A rendelet 9. § (1) bekezdésében a „polgármester” szövegrész helyébe a „Szociális és Oktatási
Bizottság” szövegrész lép.
6.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3./ Napirendi pont: Döntés a kéményseprőipari közszolgáltatási szerződés fenntartásáról.
Fekete Gyula polgármester: Ismét megkérem jegyző asszonyt, hogy röviden ismertesse ezt a napirendi
pontot.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: 2015. december 27. napján lépett hatályba a kéményseprőipari
tevékenységről szóló törvény módosítása, mely szerint a katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz kerül
2016. július 1. napjától a kéményseprőipari feladat ellátása. Olaszliszkán ezt a tevékenységet
közszolgáltatási szerződés alapján a Zempléni Idegenforgalmi Kft. látja el. Még december végén
előzetesen történt egy felmérés egyrészt a MÁK, illetve a Katasztrófavédelem részéről, amelyben
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nyilatkoznia kellett az önkormányzatoknak arról, hogy fenn kívánják-e tartani a meglévő
közszolgáltatási szerződéseiket annak lejártáig, vagy pedig felmondják a szerződést és 2016. július 1.
napjától az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság látja el az adott településen a kéményseprőipari
közszolgáltatást. A képviselő-testületeknek a jogszabály hatálybalépésétől számított 21 napon belül
kell döntést hozniuk és megerősíteniük az előzetes felmérésben tett nyilatkozatot a meglévő
közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban. Azt tudni kell, hogy a térség nagyobb önkormányzatai,
így Sárospatak és Sátoraljaújhely is fenn kívánják tartani a meglévő közszolgáltatási szerződéseiket.
A lakosoknak 2016. július 1. napjától mindenképpen ingyenessé válik ez a közszolgáltatás, csak más
lesz a finanszírozás. A törvényből az következik, hogy az önkormányzatnak kell majd
megigényelnie a központi költségvetésből a közszolgáltatási díjat és a szerződött közszolgáltató felé
megfizetnie azt.
Mikita József képviselő: Én úgy gondolom, hogy ezt a szerződést nem szabad felbontani, ugyanis ha
bármi gond akad az átmeneti idő alatt, akkor nem tud az önkormányzat, illetve a lakosság hova
fordulni. Kérdésem csak annyi, hogy akkor az önkományzat nyakán fog maradni ennek a
közszolgáltatásnak a díja?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A jogszabály azt írja, hogy a helyi önkormányzat a központi költségvetésből
igényelheti meg a közszolgáltatás díjának megfelelő összeget.
Mikó Zoltán képviselő: Én is javaslom, hogy maradjunk, mert ez a szolgáltató rendelkezik a megfelelő
szakembergárdával. Egy egyszerű építkezésnél, ha engedélyt kell beszerezni, akkor a
kéményseprővállalat adja ki az engedélyt, tehát nem csak kéményseprésről van szó, hanem
szakvélemények kiadásáról is.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek kérdése a 3. napirendi ponttal kapcsolatban.
Amennyiben nincs, akkor megkérem a tisztelt képviselő-testületi tagokat, hogy aki egyetért azzal,
hogy az önkormányzat a közszolgáltatási szerződés alapján annak lejártáig a közszolgáltatást
biztosítja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2016. (I.14.) határozata a kéményseprőipari közszolgáltatási szerződés fenntartásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a kéményseprőipari
közszolgáltatási szerződés fenntartásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a Zemplén
Idegenforgalmi Kft-vel fennálló kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására irányuló
közszolgáltatási szerződését annak lejártáig fenn kívánja tartani.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
4./ Napirendi pont: ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások
fejlesztése” projekt keretében Olaszliszkán megvalósítandó „Zarándok Pihenőhely” beruházásról
tájékoztatás.
Fekete Gyula polgármester: Szeptemberben sikerült a nyertes pályázóval megkötni a beruházás
megvalósításához szükséges szerződést, aki akkor már jelezte, hogy amennyiben minden rendben
halad az építkezés során akkor sem sikerül az eredetileg tervezett időpontra átadni az épületet.
Több határidő módosítás után 2015. december 28. napján megtörtént a műszaki átadás, ahol a
vállakozó kapott egy határidőt, hogy a meglévő munkákat meddig kell neki elvégezni. Úgy néz ki,
hogy a jövő hét végére minden el fog készülni, tehát februárban már lehet ott rendezvényeket is
tartani.

5
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy már a könyvvizsgálat is lezárult
december hónapban, tehát a pénzügyi elszámolás dokumentumai is elkészültek.
5./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet a szociális célú tüzifa
helyzetéről. Amikor a képviselő-testület döntött a szociális tüzifa igényléséről, akkor tág határidőt
hagytunk arra, hogy aki akarja, az határidőben és megfelelő igazolásokkal felszerelve beadhassa a
kérelmét az ügyintézőhöz. A hiánypótlások teljesítése után tudott összeülni a szociális bizottság
2015. decemberében. A kérelmek megvizsgálást követően a szociális bizottság úgy döntött, hogy az
önkormányzat által igényelt 240m3 szociális tüzifából 200 család részére tud juttatni családonként
1,2m3 tüzifát. Tehát a szociális bizottság hatásköre csak a kérelmek elbírálására terjedt ki, a tüzifa
lakossághoz való eljuttatását az önkormányzat vállalta magára. A tüzifa kiosztására ebben az évben
került sor az önkormányzat tulajdonában álló két traktor, két pótkocsi és a közmunkások
segítségével. Az első napon 40 család részére sikerült kiszállítani a tüzifát, ekkor még semmilyen
negatív visszajelzés nem érkezett hozzánk. Szerdán délután hallottam meg, hogy a nemzetiségi
önkormányzat elnöke másodmagával megjelent a Barackos tanyában, ahol a közmunkások a
pótkocsikat pakolták meg tüzifával és leteremtette a tüzifa felrakását végző embereket, akiknek
ellenőrizniük kellet, hogy minden pótkocsira 1,2m3 tüzifa kerüljön, miszerint kevesebb tüzifát
pakolnak a pótkocsira az előírt mértéknél. Hozzám továbbra sem érkezett semmilyen panasz a
lakosság részéről. Csütörtökön megjelent az irodámban a nemzetiségi önkormányzat elnöke, ahol a
tüzifa kiosztásával kapcsolatos észrevételeit kezdte elmondani. Mikor közbe szerettem volna szólni,
akkor olyan hangot ütött meg velem szemben, amit senkinek nem engedek meg, ezért
kitessékeltem az irodából. Pénteken dél körül a polgármesteri hivatal épületén kívül újra
megkeresett a nemzetiségi önkormányzat elnöke. Mivel hideg volt ezért megkértem, hogy üljünk be
az autómba és ott beszéljük meg a történteket. A beszélgetés közben éppen egy a fa kiszállítását
végző traktor haladt el, amire azt a megjegyzést tette a nemzetiségi önkormányzat elnöke, hogy
azóta szállítanak ki a lakosok részére megfelelő mennyiségű fát, mióta Ő szerdán rendett tett a fa
felrakását végző személyek között. Erre a megjegyzésére elszakadt nálam a cérna és megkértem,
hogy száljon ki az autómból. Péntek délután felhívott egy olaszliszkai lakos, hogy a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat facebook oldalán engem illetve az önkormányzatot becsmérlő
bejegyzések jelentek meg. A facebook oldalon megjelent írás szerint az önkormányzat 1,2m3 helyett
0,8-0,9m3 fát szállított ki a lakosoknak, illetve én a nemzetiségi önkormányzat elnökét a
grabancánál fogva dobtam ki az irodámból és rasszista megjegyzéseket is tettem. Én úgy érzem,
hogy soha nem viselkedtem úgy se magyarral sa romával, hogy engem rasszistának lehessen
nevezni, sőt a falu egy része mindig is azt hangoztatta, hogy én a romáknak kedvezek. Ebben az
évben bármilyen kéréssel keresett meg a nemzetiségi önkormányzat engem vagy a képviselőtestületet mi mindig partnerek voltunk mindenben. A szociális tüzifa kiosztása jelenleg úgy néz ki,
hogy az önkormányzatnak kell még kipótolni a mennyiséget 2-3m3-rel, tehát nem hiszem, hogy mi
kevesebb fát osztottunk volna ki. Annyit szeretnék még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a
szociális tüzifa igényléséhez az önkormányzatnak is hozzá kellett járulnia önrésszel, továbbá a
tüzifa szállítási költségét, ami körülbelül 400.000,- Ft összegbe került is ki kellett fizetni. Én a
képviselő-testület és a szociális bizottság nevében is kikérem magunknak, hogy az önkormányzat
kevesebb fát szállított volna ki a lakosok részére. Ráadásul a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnökének semmilyen joga nem lett volna azon a területen tartózkodnia, ahol a tüzifa felpakolását
végezték. Ennyit szerettem volna a képviselő-testületnek elmondani erről az ügyről.
Kamarási Zoltánné képviselő: Csak annyit szertnék kérdezni, hogy miért 1,2m3 tüzifát osztottak, mivel
úgy emlékszem, hogy a testület 1m3 tüzifát szavaztunk meg.
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Fekete Gyula polgármester: A jogszabályban 5m3 a maximálisan adható mennyiség. Az önkormányzat
kapott 240m3 fát, majd a beérkezett kérelmek elbírálását követően osztottuk szét a kapott
mennyiséget.
Kamarási Zoltánné képviselő: A másik észrevételem a tüzifával kapcsolatban a tájékoztatás hiánya,
ugyanis megállított egy lakos, hogy Ő a tavalyi évben még nem volt jogosult rá, viszont ebben az
évben született egy gyereke és így már a megváltozott feltételek mellett kaphatott volna tüzifát, csak
erről későn értesült és hiába jött be a hivatalba már kérelmet sem adtak neki mondván, hogy
kicsúszott a beadási határidőből. Kérdeztem tőle, hogy dobtak-e be a postaládájába értesítést, azt
mondta, hogy nem.
Fekete Gyula polgármester: Senkinek a postaládájába nem dobtak értesítést.
Mikita József képviselő: A település nagy része mégis tudott erről a lehetőségről, ugyanis több mint
kétszáz kérelem érkezett be a bizottsághoz, és aki beadta szinte mindenki kapott, csak azok nem,
akik egy lakásra többen adták be, vagy olyan lakásra, ahol nem tartózkodik senki.
Kamarási Zoltánné képviselő: Én azt hittem, hogy mindenkinek dobtak a postaládájába értesítést.
Fekete Gyula polgármester: A tavalyi évben sem értesítettünk senkit közvetlenül, mégis tudomást
szereztek róla az emberek. Szeretne-e még valaki a tüzifa problémájához hozzászólni?
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Én csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy amennyiben
valakinek problémája van az önkormányzattal, azt nem egy közösségi oldalon kell megbeszélni,
hanem be kell jönni a hivatalba, mert ezzel csak a falut és az önkormányzatot járatja le, ráadásul
nagyon igazságtalannak érzem, mert bármilyen kérelemmel fordult a nemzetiségi ömkormányzat
hozzánk, mindig segítettünk nekik.
Fekete Gyula polgármester: Szeretne valaki még hozzászólni? Amannyiben nem, akkor megadom a
szót Orsós Péternek a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének.
Orsós Péter a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökéne: Tisztelt önkormányzat engem megkeresett
körülbelül tizenhat család azzal, hogy kevesebb tüzifát kaptak annál, mint amit a képviselő-testület
megállapított. Én továbbra is úgy gondolom, hogy engem a polgármester úr megalázott azzal, hogy
kidobott az irodájából és nem hallgatott meg ezzel megsértette a személyiségi jogaimat. Akit
hibáztatok ebben az ügyben, az a Mikita József képviselő úr, akit megígérte, hogy utána néz a
kiosztásnak, azonban hiába hívtam később nem volt hajlandó megnézni velem a fa kiosztását.
Mikita József képviselő: A szociális bizottságnak csak a kérelmek elbírálásánál volt szerepe, a fa
kiosztásáért a polgármester úr vállalta a felelősséget.
Orsós Péter a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökéne: Hibáztatom még a fa felpakolását végző
embereket is, akik hanyagul végezték a felpakolást. Úgy gondolom továbbá. hogy engem mint a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét is megillet az a tisztelet, mint a polgármester urat és
nem gondolom, hogy úgy kellett volna bánni velem, mint ahogy a polgármester úr bánt. Azt
elismerem, hogy sok támogatást kaptunk az önkormányzattól ebben az évben, azonban én a roma
közösséget képviselem és saját magam is tapasztaltam, hogy nem végzi jól a fa kiosztását az
önkormányzat.
Fekete Gyula polgármester: Nekem a lelkiismeretem továbbra is tiszta a tüzifa kiosztásával
kapcsolatban, már csak azért is mert amennyiben kevesebb fát osztottunk volna ki, akkor nem
kellene még az önkormányzatnak hozzápótolni, hogy minden kérelmező megkapja a megállapított
mennyiséget.
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Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Nekem is az a véleményem, hogy a közösségi oldalon való
megjelentetése ennek az ügynek megint rossz fényt vet Olaszliszkára.
Fekete Gyula polgármester: Akkor én le is zárnám ezt a tüzifa ügyet és rátérek az egyebek napirendi
pont másik témájára. Megkeresett engem a Belsőkocsord út 1. szám altt lakó Gönczi Lászlóné
azzal, hogy egymás után kétszer betörtek hozzájuk és első alkalommal 15 tyúkot vittek el, második
alkalommal már nem sikerült elvinniük semmit. Azt kérte tőlem, hogy lehet-e arra a részre is
kamerát elhelyezni. Én megígértem neki, hogy tájékoztatom erről a testületet, illetve úgy
emlékszem, hogy vannak nekünk olyan kameráink, ami még a régi rendszerben kerültek
felszerelésre a református iskolában. Én fogok beszélni a kamera kiépítését végző vállalkozóval és
megpróbáljuk azokat az új rendszerbe beépíteni, és erről majd a január 28. napi ülésen
tájékoztatom a testületet. Én az egyebeket befejeztem, megkérdem a jegyző asszonyt, hogy neki
van-e valami előadnivalója.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A testületi ülés előtt kiosztásra kerültek a vagyonnyilatkozatok, megkérem a
testületi tagokat, hogy legkésőbb január 31.-ig legyen szíves mindenki kitölteni és leadni az a
bizottság elnökének, ugyanez vonatkozik a nemzetiségi önkormányzat tagjaira is.
Kamarási Zoltánné képviselő: Először is javasolnám az SZMSZ módosítását, szertném ha az egy
témához való kétszeri hozzászólást kimondó szabályozást eltörölnénk, mert ez gátat szab egy
kialakult vita megfelelő lefolytatásának.
Fekete Gyula polgármester: Nekem is lenne módosítási javaslatom az SZMSZ kapcsán, akkor ezt is
felírom a többi közé és majd a következő ülésen megbeszéljük.
Kamarási Zoltánné képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy a székely zászló vissza lesz-e téve.
Fekete Gyula polgármester: Természetesen vissza lesz téve, csak egy sajnálatos haláleset miatt lett
levéve.
Kamarási Zoltánné képviselő: Szeretném még szóvá tenni, hogy úgy látom, hogy minden környező
település fejlődik, csak Olaszliszka nem, próbáljunk már tenni ez ellen valamit. Panaszkodnak
többen is hogy egyesek hangosan hallgatják a zenét és nem lehet tőlük nyugodtan pihenni.
Hiányolom a 2014. évi jegyzőkönyveket az önkormányzat honlapjáról. A szemetet összeszedték
ugyan, de azóta is ott áll zsákokban, a kutyák továbbra is problémát jelentenek. Szeretném megint
javasolni, hogy az egyebeket kezdjük mindig azzal, hogy mi oldódott meg az előző testületi ülésen
felvetett problémákból.
Fekete Gyula polgármester: A zenehallgatás miatt a rendőrséghez tudnak fordulni a lakosok, a
szemétszedésre és a kutyákra jobban fogunk figyelni, már az elmúlt év végén is volt egy
szemétszedés Olaszliszka végén. A település fejlődése viszont nagyban függ a kiírásra kerülő
pályázatoktól.
Kamarási Zoltánné képviselő: Én nem csak arra gondolok, mert olyan szépítést is lehetne a településen
végezni, amihez nem kell pályázat, hanem a közmunkások is eltudnak végezni.
Fekete Gyula polgármester: Amint meg lesz a 2016. évi program, akkor közösen lefogunk ülni és
átbeszéljük ezeket. Szeretne-e még valaki hozzászólni az egyebekhez.
Mikita József képviselő: Nekem több is lenne. Először is szeretném megkérdezni, hogy hány
mezőőrünk van, és ők hol vannak?
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Fekete Gyula polgármester: Három mezőőrt foglakoztatunk, akik általában kint vannak a területen.
Mikita József képviselő: A másik kérdésem, hogy van-e kapacitása az önkormányzatnak arra, hogy az
idős embereknek kiszállított tüzifát összevágja.
Fekete Gyula polgármester: Természetesen megoldható, csak szóljon az a lakos, aki erre igényt tart.
Mikita József képviselő: Két dolgot szerettem volna még javasolni. Egyik a tavalyi évben felvetett
játszótér felállítása, a másik pedig egy öregotthon létrehozása.
Fekete Gyula polgármester: 250 millió forintos igényt nyújtottunk be a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretén belül erre a célra, de azt is hallottam, hogy Vámosújfaluban is
szeretnének építeni egy ilyen otthont a római katolikus egyház kezdeményezésére, szerintem várjuk
meg, hogy mi lesz annak a végeredménye, mert szerintem felesleges lenne itt is és Vámosújfaluban
is létrehozni öregotthont.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Én is szerettem volna a játszótér építését felvetni, de szerintem
erre tavasszal kellene visszatérni.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek kérdése? Ha nincs, akkor köszönöm a megjelenést
mindenkinek.
A képviselő testület ülése 18 óra 40 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

