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Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 17.
napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén - 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
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Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az
ülést megnyitom.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal egyetértenek-e? Javaslatot teszek az ülés
napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a közfoglalkoztatási programokról
2./ Tájékoztatás a 2016. évi pályázati lehetőségekről
3./Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a közfoglalkoztatási programokról
2./ Tájékoztatás a 2016. évi pályázati lehetőségekről
3./Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Mielőtt a napirendi pontokra rátérnénk, szeretnék az elmúlt testületi
üléseken a testületi tagok által felvetett problémákra röviden reagálni.
A januári testületi ülésen felmerült a tüzifa osztással kapcsolatos tájékoztatás hiánya, de ezt már
akkor is megbeszéltük, hogy a jogszabály által előírt módon volt kihírdetve az erről szóló
önkormányzati rendelet. Egyéb módon az előző évben sem lett meghírdetve, mégis mindenki
tudomást szerzett róla. A következő felvetés az SZMSZ módosításával volt kapcsolatos, konkrétan
az egy témához való hozzászólás korlátozásának az eltörlésével, amit én is támogatok, illetve
nekem is lenne egy módosítási javaslatom, amit szeretnék megbeszélni a jegyző asszonnyal és a
tervezet ezt követően kerülne a képviselő-testület elé. Szó volt a hangos zenehallgatásról is, amivel
kapcsolatban az önkormányzat csak a rendőrség felé való bejelntéssel tud élni, valamint a
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rendőrség éves beszámolója alkalmával jelezzük ezt a kapitány úrnak is. A település fejlesztése volt
a következő téma, amiről a 2. napirendi pontban szeretnék beszélni, hiszen abban lesz szó a 2016.
évi pályázati lehetőségekről. Természetesen szóba került a kutyák kérdése is. A járási hivatalnak
tavaly szeptemberben megküldött szabálysértési feljelentések közül a hivatal egyet sem intézett el
arra való hivatkozással, hogy túl sok feljelentést küldtünk és tapasztalatuk szerint ennek csak kis
része ér el hatást, ezért célszerűbb lenne 4-5 feljelentést küldeni, amivel nekik is kevesebb
papírmunkával járna és nagyobb lenne az elrettentő ereje. Megkerestünk állattelepeket is, amik 1218 ezer forintért vállalják egy állat befogását, ehhez adódik még hozzá költségként kb. 25 ezer
forintos kiszállási díj. A következő kérdés a mezőrök létszámára és a hollétükre vonatkozott. Akkor
is elmondtam, hogy három mezőőrünk van közfoglalkoztatásba, mindegyiknek van saját területe
Nagy Béla a Rányt és a Felhegyet, Bodnár Mihály és Szalánczi László az egész Harasztot, a
Mogyoróst és a Meszest felügyeli. Szóba került még az idős emberek megsegítése a tüzifájuk
összeaprításával kapcsolatban. Aki jelezte felénk, oda küldtünk embereket, akik összevágták a fát.
Ugyancsak januárban merült fel egy játszótér, valamint egy öregek otthona kialakításának kérdése,
amikről az 1. napirendi pontban fogunk tárgyalni.
A februári testületi ülésen szóba került dolgokról: a kutyákkal és a szemétszedéssel mindig van
gond, igyekszünk ebben előrébb lépni. A zsidó temető kút lezárásával kapcsolatban megkerestem
az igazgató urat, kidolgozunk majd egy olyan rendeletet, hogy akik arról a kútról hordjál a vizet,
valamilyen arányban járuljanak hozzá a vízdij megfizetéséhez. A települést tavasszal végigjárjuk és
megnézzük, hogyan lehetne szebbé tenni a falut. Megpróbálunk kitalálni arra is valamit, hogy
hogyan szorítsuk rá az embereket, tegyék rendbe a portájukat. Az ebéd kiszállítását úgy fogjuk
átszervezni, hogy hetente vagy kéthetente váltani fogják azt a kiszállítók, hogy kinél kezdik meg a
kiszállítást, ugyanis 100 ebéd kiszállítása esetén értelemszerű, hogy nem sikerül mindenkinek egy
óráig elvinni, ugyanis csak két embereünk van erre a célra.
Kamarási Zoltánné képviselő: Nem lehetne a hangos zenehallgatás miatt felszólítani a lakosokat és
valamilyen szankcióval megfenyegetni.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Amíg jegyzői hatáskörben volt a szabálysértés, tudtunk szankcionálni, jelen
esetben csak egy figyelmeztető levelet tudunk küldeni szankció nélkül.
Kamarási Zoltánné képviselő: Még mindig bajom van a szemeteléssel, kérem, hogy jelöljünk ki egy
napot, amikor végigjárjuk a falut és megnézzük, hogy mik azok a pontok, ahol sok a szemét. Ezzel
kapcsolatos javaslatom, hogy be kellene vezetni egy olyan adófajtát, ami azokat adóztatná meg, aki
nem tartja rendben a portáját.
Fekete Gyula polgármester: Az ünnep utáni első munkanapon lemegyek hozzád és végigjárjuk a falut,
megnézzük, hogy hol van szemét.
Holykó Lászlóné képviselő: Meg kellene nézni, hogy Gertnerék Jánosék milyen jogon laknak abban a
házban, amit most használnak.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Szeretném megkérdezni, hogy van-e lehetőség a játszótér
kialakítására?
Fekete Gyula polgármester: Meg kell beszélni, hogy hova lehetne elhelyezni. Én javaslom, hogy a
Táncsics úton lévő önkormányzati területnek egy részét kerítsük körbe és ott alakítsuk ki.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Szerintem az óvoda utcájában jobb lenne, az központibb és
csendesebb helyen van.
Mikita József képviselő: Én is úgy gondolom, hogy az óvoda utcájában kellene kialakítani.
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Mikó Zoltán képviselő: Amennyiben a parkolót nem érinti a játszótér kialakítása én is támogatom.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Szerintem szavazzon erről a képviselő-testület.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a játszótér az óvoda utcájában a régi református
iskola udvarán kerüljön kialakításra, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
9/2016. (III.17.) határozata játszótér kialakításáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és úgy
határozott, hogy a játszóteret az óvoda utcájában a régi református iskola udvarán kívánja
kalakítani.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
1./ Napirendi pont: Tájékoztatás a közfoglalkoztatási programokról.
Fekete Gyula polgármester: Szeretném ismertetni a képviselő-testülettel, hogy ebben az évben milyen
közmunkaprogramok indulnak és azokon belül milyen tevékenységet lehet végezni.
Polgármester úr ezt követően felolvassa a 2016. évben induló közmunkaprogramokat és azokat a
feladatokat, amiket az egyes programokon belül el kíván az önkormányzat végezni.
Mikita József képviselő: Valahogy felelősségre kellene vonni azokat a közmunkásokat, akik tönkre
teszik a szerszámokat.
Fekete Gyula polgármester: Én gondoltam még arra, hogy díszfákat kellene ültetni, illetve padokat is el
kellene helyezni a faluban, ami szebbé tenné a településünket.
Kamarási Zoltánné képviselő: A Kossuth utcai buszmegállót is meg kellene csinálni, mert ott a nagy sár
miatt a busz nagyon kimélyítette a megállót. A vasútépítésből származó kövekkel kellen kirakni azt.
Holykó Lászlóné képviselő: Tőrös néni szólt, hogy amikor az Ady Endre utca felől jön a víz, akkor az
Ő udvarát önti el, ki kellene az árkot U elemekkel rakni.
Mikita József képviselő: Javaslom az óvodaközbe két fekvőrendőr elhelyezését, a húsbolt elé egy
közlekedést segítő tükör elhelyezését, valamint gyalogátkelőhely kialakítását a bolt előtt.
Fekete Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor
kérem, aki elfogadja a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos tájékoztatót, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
10/2016. (III.17.) határozata Olaszliszka Község Önkormányzatának a közfoglalkoztatási
programjával kapcsolatos tájékoztatójáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és úgy
határozott, hogy Olaszliszka Község Önkormányzatának közfoglalkoztatási programjával
kapcsolatos tájékoztatóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2./ Napirendi pont: Tájékoztatás a 2016. évi pályázati lehetőségekről.
Fekete Gyula polgármester: Sajnos ez nem lesz olyan hosszú, mint reméltem. Gyakorlatilag két dologra
tudunk csak majd pályázni a tavaly létrehozott társulás keretein belül, az egyik egy piactér
kialakítása, a másik pedig belvízátemelő szivattyúk telepítése, ezek 100%-os támogatásúak. A TOPos pályázati lehetőségek ezen kívül épületek homlokzatának felújítása, valamint az úthálózat
felújítása, de itt mindkettőhöz kell 15% önrész is. Bár folyamatos a kiírás, de sajnos túl nagy
lehetőségeket nem látunk ezeken kívül.
Fekete Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor
kérem, aki elfogadja a 2016. évi pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
11/2016. (III.17.) határozata Olaszliszka Község Önkormányzatának a 2016. évi pályázati
lehetőségeiről tájékoztató
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgybani javaslatot megtárgyalta és úgy
határozott, hogy Olaszliszka Község Önkormányzatának a 2016. évi pályázati lehetőségeiről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ Napirendi pont: Egyebek.
Fekete Gyula polgármester: Érkezett egy fölbérlet iránti kérelem. A Kérelmező Stipula István, aki az
önkormányzat tulajdonában álló, meszes dűlőben lévő 2986. helyrajzi számú, 1611 m2 területű
ingatlant szeretné hosszú távra bérbe venni. Kérlek, mondjátok el a véleményeteket.
Kamarási Zoltánné képviselő: Ha nem tudjuk hasznosítani, akkor oda kell adni.
Mikó Zoltán képviselő: Szerintem is adjuk bérbe.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, meszes
dűlőben lévő 2986. helyrajzi számú, 1611 m2 területű ingatlant 20 év időtartamra adja bérbe az
önkormányzat Stipula István olaszliszkai lakos részére, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
12/2016. (III.17.) határozata az olaszliszkai 2986 helyrajzi szőlő, szántó, erdő művelési ágú,
1611m2 terület nagyságú ingatlanának bérbe adásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező
olaszliszkai belterületi 2986 helyrajzi szám alatt található 1611 m2 területű, szőlő, szántó, erdő
művelési ágú ingatlanát 20 év időtartamra bérbe adja Stipula István 3933 Olaszliszka, Táncsics
Mihály utca 2/5. szám alatti lakos részére, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés előkészítésével kapcsolatos teendők ellátására, illetve a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Fekete Gyula polgármester: Tar Ferencné küldött egy levelet, amiben a szociális bizottság, valamint
annak elnöke munkáját bírálja.
Polgármester úr ezt követően felolvassa a Tar Ferencné által a képviselő-testületnek címzett levelet.
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Mikita József képviselő: Ebben az esetben az volt a helyzet, hogy olyan ingatlannal kapcsolatban adták
be a tüzifa kérelmet, amely ingatlanban senki nem lakik, ugyanis környezettanulmányt végeztünk
ebben az ügyben és megállapítottuk, hogy az adott ingatlan lakatlan. Amit még szeretnék
elmondani, hogy a levél írója rendszeresen úgy ad be kérelmeket, hogy nem csatol semmilyen
igazolást, ami nélkül nem lehet megalapozott döntést hozni az ügyében, mindig hiánypótlási
felhívást kell kiküldenünk.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Tar Ferencné beadványára fellebbezés van ugyan írva, de tartalmilag nem
tekinthető annak, ezért elég, ha a testület azt tudomásul veszi. Van azonban egy másik beadvány,
amit zárt ülésen kell elbírálnia a képviselő-testületnek.
Fekete Gyula polgármester: A jegyző asszony által elmondottakra tekintettel szünetet rendelek el a nyílt
képviselő-testületi ülésen és egyúttal elrendelem a zárt testületi ülés megtartását. A zárt ülést
követően a nyílt testületi ülésen folytatjuk az egyebek tárgyalását.
A képviselő-testület ülése a Zárt üléssel folytatódott, melyről külön jegyzőkönyv készült,
a Zárt ülést követően a nyílt ülés az Egyebek tárgyalásával folytatódott.
Fekete Gyula polgármester: A Hunor Vadásztársaság küldött a képviselő-testületnek egy levele, amit
szeretnék felolvasni.
Polgármester Úr ezt követően felolvassa a Hunor Vadásztársaság által küldött kérelmet, amely a
társult vadászati jognak a Hunor Vadásztársaság részére történő haszonbérbe adásáról szól.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A jogszabályváltozás előtt a jegyző képviselte a 3000m2-nél kisebb területtel
rendelkező földtulajdonosokat, a most hatályos jogszabály szerint meghatalmazottat jelölhet meg a
tulajdonos, aki képviseli az érdekeit.
Mikó Zoltán képviselő: Szerintem várjuk meg a másik vadásztársaság ajánlatát is.
Mikita József képviselő: Én is így gondolom.
Kamarási Zoltánné képviselő: Én pedig úgy gondolom, hogy ha van egy olaszliszkai vadásztársaság,
akkor azokat támogassuk.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Nekem is ez a véleményem.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonát képező földterülethez
kapcsolódó társult vadászati joggal kapcsolatos ügyek intézésével a Hunor Vadásztársaságot
hatalmazza meg az önkormányzat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
14/2016. (III.17.) határozata a Hunor Vadásztársaság meghatalmazásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és
úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező földterületekhez kapcsolódó vadászati
joggal kapcsolatos ügyek intézésével a Hunor Vadásztársaságot hatalmazza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
dr. Stumpf Enikő jegyző: A Magyar Államkincstár felé minden évben frissiteni kell a kormányzati
funkciókód rendjét tartalmzó függelékét az SZMSZ-nek. Ezt a pénzügyes kolléganő elkészítette,
amit a képviselő-testületnek rendelettel el kell fogadnia.
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Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért az SZMSZ a kormányzati funkciókódokat tartalmazó
függelékének a módosításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2016. (III.18.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (V.31.) rendelet módosításáról
1.§ A képviselő-testület e rendelet 4. számú függeléke szerint határozza meg Olaszliszka
Község Önkormányzat 2016. január 1-től alkalmazandó kormányzati funkció rendjét.
2.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. naptól kell
alkalmazni.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Van minden településnek egy helyi esélyegyenlőségi programja, ennek a
hatályban tartásáról kell egy döntést hoznia a testületnek. Ez amiatt szükséges, ha mégis lesz olyan
pályázat, ahol szempont, hogy van-e érvényes helyi esélyegyenlőségi program, meg tudjunk felelni.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az Olaszliszkára érvényes 2013. évben megalkotott
helyi esélyegyenlőségi programot hatályában fenntartsuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
15/2016. (III.17.) határozata az Olaszliszka Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának áttekintéséről
A képviselő-testület Olaszliszka Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját
áttekintve úgy határozott, hogy nem szükséges a 2013-ban elfogadott dokumentumon
változtatni, mert nem történtek alapvető változások a település életében.
A 2013-ban jóváhagyott Helyi Esélyegyenlőségi Programot változtatás nélkül, eredeti
formájában hatályban tartja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
Fekete Gyula polgármester: A közeljövőben kerül hivatalosan átadásra a zarándok pihenőhely.
Javasolták nekem, hogy kellene egy nevet adni a pihenőháznak. Én javaslom, hogy Szent Erzsébet
zarándokháznak nevezzük el, ami kiírásra kerülne a ház falára is.
Kamarási Zoltánné képviselő: Én támogatom ezt az ötletet.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Szerintem is el kell nevezni.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az Olaszliszkán megépült zarándok pihenőhely
neve Szent Erzsébet pihenőhely legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
16/2016. (III.17.) határozata az Olaszliszkán megépült zarándok pihenőhely elnevezéséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és
úgy határozott, hogy az Olaszliszkán megépült zarándok pihenőhely megnevezése Szent Erzsébet
pihenőhely legyen.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
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dr. Stumpf Enikő jegyző: A ZHK-nak volt pénteken tagygyűlése, ahol a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló rendelettervezet tárgyalása, valamint taggyűlés általi elfogadása történt meg.
Ennek alapján majd valamennyi településnek el kell fogadnia ezt a rendeletet. A legfontosabb
változás a korábbiakhoz képest, hogy a gazdálkodó szervezetek bizonyos feltételek megléte esetén
mentesülnek a díjfizetés alól. E rendelet helyi elfogadása miatt tartanunk kell jövő héten egy
rendkívüli ülést.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek hozzászólása?
Kamarási Zoltánné képviselő: Valamit kezdenünk kellene a betelepülőkkel, mert egyre többen vannak.
Fekete Gyula polgármester: Beszélni fogok a rendőrökkel.
Mikita József képviselő: Szóba került, hogy a nyugdíjasokat segítsük például a favágással. Én ezzel
egyetértek annyiban, hogy a munkánkat adjuk oda ingyen, de a benzin árát fizesse meg akinek
dolgozunk. A másik dolog, ami eszembe jutott, hogy az orvosi rendelő bérleti szerződése elkészülte, mert még nem láttam.
Fekete Gyula polgármester: Természetesen elkészült, bármikor megtekinthető a polgármesteri
hivatalban.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Szeretném meghíni a képviselő-testületet a május 7. napján tartandó
borversenyre.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Szeretnék egy levelet felolvasni, amit mint az óvoda vezetője
írtam a képviselő-testület részére.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester felolvassa a levelet.
Fekete Gyula polgármester: Van- még valakinek előadnivalója? Ha nincs, akkor megköszönöm a
megjelenést mindenkinek.
A képviselő testület ülése 19 óra 45 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

