JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28.
napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
jelenléti ív szerint
Képviselő-testület részéről
Fekete Gyula
Bertáné Batta Magdolna
Holykó Lászlóné
Kamarási Zoltánné
Mikita József
Mikó Zoltán
Mitrikné Oldal Aranka
Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Séra Ferencné
Pongráczné Szerencsi Judit
Dr. Séra Róbert
Meghívottak
Séra Ferencné
Pongráczné Szerencsi Judit
Bodnár Zsolt
Jenei János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
köztisztviselő
könyvvizsgáló
jjegyzői referens

köztisztviselő
könyvvizsgáló
Sárospataki Rendőrkapitányság rendészeti osztály
vezetője
Sárospataki Rendőrkapitányság közrendvédelmi
osztály vezetője

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az
ülést megnyitom. Külön köszöntöm a Sárospataki Rendőrkapitányság képviseletében megjelent
személyeket.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal egyetértenek-e? Javaslatot teszek az ülés
napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Sárospataki Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Olaszliszka közrendjének és
közbiztonságának helyzetéről
2./ Olaszliszka Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
3./ Olaszliszka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
elfogadása
4./ Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Olaszliszka Község
Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 2015. évi belső ellenőrzési
teljesítéséről
5./Egyebek
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Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Sárospataki Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Olaszliszka közrendjének és
közbiztonságának helyzetéről
2./ Olaszliszka Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
3./ Olaszliszka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
elfogadása
4./ Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Olaszliszka Község
Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 2015. évi belső ellenőrzési
teljesítéséről
5./Egyebek
1./ Napirendi pont: Sárospataki Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Olaszliszka
közrendjének és közbiztonságának helyzetéről.
Fekete Gyula polgármester: Felkérem Bodnár Zsolt urat, hogy szíveskedjen röviden tájékoztatni a
képviselő-testületet Olaszliszka közrendjének és közbiztonságának helyzetéről.
Bodnár Zsolt a Sárospataki Rendőrkapitányság rendészeti osztályának vezetője: Köszöntöm én is a
megjelenteket és szeretném átadni dr. Téglás Istvánnak a Sárospataki Rendőrkapitányság
vezetőjének az üdvözletét, aki sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a testületi ülésen.
Ezt követően Bodnár Zsolt a Sárospataki Rendőrkapitányság rendészeti oszályának vezetője
felolvassa és elmagyarázza a beszámolót, amely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fekete Gyula polgármester: Megköszönöm alezredes úrnak a részletes beszámolóját. Megkérném a
tisztelt képviselőtestületi tagokat, hogy akinek kérdése vagy észrevétele van, szíveskedjenek jelezni.
Mikita József képviselő: Sok embertől halottam, hogy megindult a szőlő telepítése és ez magával hozta
az oltványok lopását, mit lehet ez ellen tenni?
Kamarási Zoltánné képviselő: Nagyon örültem, hogy szerepelt a kiküldött beszámolóban a kutyákkal
kapcsolatos megjegyzés, ezt a problémát már egy éve minden ülésen felvetettem. A másik
probléma viszont nem szerepel benne, ez pedig a hangos zenehallgatás, kérdésem, hogy ez ellen
mit lehetne tenni?
Fekete Gyula polgármester: Amennyiben másnak nincs kérdése, megkérem alezredes urat, legyen
szíves ezeket a kérdéseket megválaszolni.
Bodnár Zsolt a Sárospataki Rendőrkapitányság rendészeti osztályának vezetője: Az a baj, hogy ezeket a
problémákat csak közösen tudjuk megoldani. A területre beosztott négy körzeti megbízott kevés
ahhoz, hogy mindenhol ott legyenek. Én azt javaslom, ha valaki ilyet lát, azonnal jelentse be a
rendőrségnek. Esetleg az is szóba jöhet, hogy a kijelölnénk egy hónapot, szólnánk a mezőőröknek,
polgárőröknek és természetvédelmi őröknek és közösen összefogva figyelnénk az
oltványlopásokat. Ezzel kapcsolatban szeretném még elmondani, hogy az elkövetőt tetten érés
esetén bárki visszatarthatja a rendőrség megérkezéséig, akár kényszer alkalmazásával is. A kutyákkal
kapcsolatosan a jegyző tud eljárni, vagyis neki kell jelentenie az illetékes hatóság felé a szabálysértés
elkövetését, valamint a rendőrségnek is jelenthetik az esetet és akkor a rendőrség továbbítja a
kormányhivatalnak. A zenehallgatás esetében még mindig fennáll az a tévhit, hogy csak 22 óra után
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minősül csendháborításnak, azonban ez nem így van, a csendháborítás bármikor elkövethető, nincs
időbeli korlát, egy a lényeg: a zaj okozása indokolatlan legyen.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek kérdése?
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Én csak szeretném felhívni a rendőrség figyelmét, hogy a jó idő
beköszöntével egyre gyakoribb látvány, hogy Olaszliszka legforgalmasabb utcáján, a Kossuth utcán
csapatostul járnak az emberek és nem használják a járdát. Véleményem szerint ez nagyon
balesetveszélyes.
Holykó Lászlóné képviselő: Nagy probléma Olaszliszkán az idegen bevándorlók kérdése, akik
csapatostól jönnek és itt is ragadnak, mit lehet velük kezdeni?
Bodnár Zsolt a Sárospataki Rendőrkapitányság rendészeti osztályának vezetője: Magyarországon szabad
mozgás van, mindenki oda költözik, ahová akar, illetve egy magánszemély bárkit befogadhat az
otthonába. Azt tudjuk tenni, hogy gyakrabban igazoltatjuk őket.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, akkor megkérem, hogy aki
elfogadja a Sárospataki Rendőrkapitányság beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
17/2016. (IV.28.) határozata Sárospataki Rendőrkapitányság beszámolója Olaszliszka
közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárospataki Rendőrkapitányság
vezetőjének beszámolóját Olaszliszka közrendjének és közbiztonságának helyzetéről megtárgyalta
és azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Napirendi pont: Olaszliszka Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása.
Fekete Gyula polgármester: Volt gazdasági bizottsági ülés jelen testület ülést megelőzően, ahol ezt és a
következő napirendi pontot is áttárgyaltuk. Én megkérem jegyző asszonyt, hogy röviden ismertesse
a napirendi pontot.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A módosítás lényege, hogy a tavalyi évben a 2015. évi költségvetést
220.354,- Eft főösszeggel fogadta el a képviselő testület, az azóta befolyt – eredeti előirányzatként
nem tervezett - bevételek, valamint az abból elköltött kiadások miatt kell módosítani az akkor
elfogadott előirányzatot.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm jegyző asszony tájékoztatását és megkérem a pénzügyi
bizottság elnökét is, hogy mondja el a pénzügyi bizottság véleményét a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Holykó Lászlóné képviselő: A bizottság megtárgyalta a költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet és javasoljuk azt elfogadásra.
Fekete Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy aki a második napirendi ponthoz kapcsolódó rendelet-tervezettel egyet ért,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
1.§ A rendelet 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
1.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
552.872 E Ft
költségvetési bevétellel
552.872 E Ft

költségvetési kiadással

állapítja meg.”
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú
műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1/A. melléklet alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1./A és a 2.2./A melléklet részletezi.
(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési
célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(5) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt, továbbá állami (államigazgatási) feladatainak
mérlegét a képviselő-testület az 1.2./A és az 1.3./A. melléklet alapján hagyja jóvá.
2.§ A rendelet 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. számú, az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését a 4/A. számú, a 2015. évre
vonatkozó adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5. melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
előirányzatát a 6/A., a felújítási kiadások előirányzatait felújításonként a 7/A. melléklet szerint
határozza meg.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projektek bevételeit, kiadásait és
hozzájárulásokat a 8/A. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az intézmény nélküli szakfeladatok előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai a 9.1./A
mellékletben találhatók.
(5) A Kerekerdő Óvoda költségvetését a 9.2./A. melléklet tartalmazza.
(6) Az elismert tartozásállományról szóló adatszolgáltatás adatlapja a 10. mellékletben található.
(11) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát
19 főben – Kerekerdő Óvoda 11 fő –, az intézmény nélküli szakfeladaton foglalkoztatottak
létszám-előirányzatát 10 főben állapítja meg a képviselő-testület.
3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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3./ Napirendi pont: Olaszliszka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
Fekete Gyula polgármester: A bizottsági ülésen ezt a rendelet-tervezetet is megtárgyalta a gazdasági
bizottság, megkérem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy szíveskedjen a bizottság véleményét
tolmácsolni a rendelet-tervezettel kapcsolatban.
Holykó Lászlóné képviselő: A bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk a rendelet-tervezetet és
javasoljuk azt elfogadásra.
Fekete Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy aki a harmadik napirendi ponthoz kapcsolódó rendelet-tervezettel egyet ért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
6/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Olaszliszka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
549.705 E Ft
Költségvetési bevétellel
501.592 E Ft
Költségvetési kiadással
48.115 E Ft
helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3.,
mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1.
és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül
megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 7.1. mellékletekben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
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(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a
2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek
vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4./ Napirendi pont: Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Olaszliszka
Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 2015. évi belső ellenőrzési
teljesítéséről
Fekete Gyula polgármester: Az anyagot mindenki megkapta, megkérdem jegyző asszonyt kíván-e a
jelentésről egy-két gondolatot megosztani.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Minden évben egy éves ütemterv alapján végzi a belső ellenőr az ellenőrzési
tevékenységét. Olaszliszka esetében a 2015. évben az önkormányzat konyhájának működése,
gazdálkodása, illetve ehhez kapcsolódó szabályszerűség ellenőrzését végezte. A jelentés 4. oldalán
találhatóak a belső ellenőr megállapításai, amiket a belső ellenőr, a pénzügyes kolléga és az
élelmezésvezető közösen áttekintettek és a hiányosságként megjelölt tényeket próbálták kijavítani.
Javasoljuk a képviselő-testületnek a jelentés elfogadását.
Fekete Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?
Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki a jelentést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
18/2016. (IV.28.) határozata Olaszliszka Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési
tervének teljesítéséről szóló összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról
A Képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt, Olaszliszka Község Önkormányzata és a
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről szóló
összefoglaló éves ellenőrzési jelentést megtárgyalta, és az abban foglaltakat elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
5./ Napirendi pont: Egyebek.
Fekete Gyula polgármester: Érkezett a képviselő-testülethez. A Kérelmező Tóth Anett, aki az
önkormányzat tulajdonában álló Bánom út 43. szám alatti ingatlant szeretné megvásárolni. Kérlek,
mondjátok el a véleményeteket.
Kamarási Zoltánné képviselő: Szerintem adjuk el.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Szerintem is támogatni kell, ha a fiatalok itt akarnak maradni.
Fekete Gyula polgármester: Mekkora összeggért adjuk el? Én úgy gondolom, hogy 200.000,- Ft-os ár
nem sok érte. Ezzel mindenki egyetért? Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában
álló, Bánom út 43. szám alatt található, 606 m2 területű ingatlan 200.000,- Ft eladási áron
értékesítsük Tóth Anett olaszliszkai lakos részére, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

7
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
19/2016. (IV.28.) határozata az olaszliszkai belterületi 404 helyrajzi szám alatti ingatlan
értékesítéséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező
olaszliszkai belterületi 404 helyrajzi szám alatti, természetben 3933 Olaszliszka, Bánom út 43.
szám alatt található, 606m2 területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű
ingatlanát 200.000,- Ft eladási áron értékesíti Tóth Anett 3933 Olaszliszka, Bánom út 39. szám
alatti lakos részére, egyúttal felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés előkészítésével
kapcsolatos teendők ellátására, illetve az adásvételi szerződés aláírására
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Fekete Gyula polgármester: Érkezett egy másik kérelem is. A kérelmező Kovács Zoltánné olaszliszkai
lakos, aki az önkormányzat tulajdonában álló, kérelmező által bérelt ingatlan kerítésének bérbeadó
általi felújításáról szól. Én azt mondom, hogy meg kell csinálni azt a kerítést.
Kamarási Zoltánné képviselő: Én is azt gondolom, hiszen az az ingatlan a főutcán van, rontja az
utcaképet.
Mikó Zoltán képviselő: El kellene gondolkozni a bérleti díjak emelésén.
Mikita József képviselő: Ezeknek a költségeknek van fedezete a költségvetésben?
Holykó Lászlóné képviselő: Természetesen.
Fekete Gyula polgármester: Szeretném még tájékoztatni a képviselő-testületet a beadandó
pályázatokról. Az eddig megjelent kiírásokból három lehetőség volt, amire tudunk is pályázni, az
egyik a piacépítési, a másik a belvízépítési, a harmadik pedig egy turisztikai jellegű program. Ebből a
turisztikai programra közösen konzorciumban fognak pályázni a Bodrog jobb partján lévő
települések, Alsóberecki, Sárospatak, Bodrogolaszi, Olaszliszka és Szegi. Van-e az egyebekhez
valakinek hozzászólása?
Kamarási Zoltánné képviselő: A díszfák mikor lesznek telepítve?
Fekete Gyula polgármester: Felvettük a közútkezelővel a kapcsolatot, kijöttek ezen a héten szerdán és
végigjártuk az utakat, aki megmondta, hogy hova lehet ültetni, de valószínű erre csak ősszel tudunk
sort keríteni.
Kamarási Zoltánné képviselő: A többi észrevételem: a virágládák lefestése, az útpadkák kijavítása, Tóth
Sándornál a kerítést kellene javítani, a Határ út felújítása egyre sürgetőbb feladat, a Belsőkocsord
úton az izzót ki kell cserélni, valamint úgy látom, hogy nem működik a közmunkások szondázása.
Megállított Tóth Juliska néni, hogy a szomszédjának a szennyvize az Ő háza alá folyik, azt mondta,
hogy ezzel kapcsolatban egy beadványt is küldött az önkormányzat részére.
Fekete Gyula polgármester: Jövő héten kimegyünk és megnézzük, hogy mit tudunk tenni Tóth Juliska
néni ügyében.
Kamarási Zoltánné képviselő: Szeretném még megkérdezni, hogy jelentkeztünk-e a TeSzedd!
felhívásra, mert hétfőn járt le a határidő és az egy nagyon hasznos kezdeményezés.
Fekete Gyula polgármester: Nem jelentkeztünk, de utána fogok nézni, hogy lehet-e még jelentkezni.
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Holykó Lászlóné képviselő: Megígértük Gönczi Laciéknak, hogy kerítést fogunk építeni nekik, illetve
kamerát fogunk oda kiépíteni.
Fekete Gyula polgármester: Beszéltem már a kamerásokkal, azt mondták kijönnek és megnézik
tudnak-e oda kamerát telepíteni.
Mikita József képviselő: A vasútépítés befejezése után még mindig nem állította helyre a vasút az utat,
valamint a siratófal mögött rengeteg a szemét, ugyanis a munkálatok befejezése után egyszerűen
letolták a szemetet a fal háta mögé, ezekkel kellene valamit kezdeni.
Holykó Lászlóné képviselő: Szeretném még szóvá tenni, hogy a víz minősége borzasztó, mióta
rákapcsolódtunk az új rendszerre.
Fekete Gyula polgármester: Van- még valakinek előadnivalója? Ha nincs, akkor megköszönöm a
megjelenést mindenkinek.
A képviselő testület ülése 18 óra 25 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

