JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 29.
napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
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RNÖ. elnöke

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
azt megnyitom.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal egyetértenek-e? Javaslatot teszek az ülés
napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016. nevelési év munkájáról
2./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016. nevelési év munkájáról
2./ Egyebek
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Fekete Gyula polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretném elmondani, hogy lejárt
határidejű határozat nem volt. Ebben a hónapban három pályázatot adtunk be, a konyha
felújítására 26.710.000.-Ft; útfelújításra 17.383.760.-Ft; a komp felújítására 11.544.300.-Ft összeget
igényeltünk. Az energetikai felújításra benyújtott pályázat összegét még nem tudom megmondani,
de azt is befogadták. Ezeken kívül két 100%-os támogatottságú pályázatunk van elbírálás alatt, a
piactér kialakítására benyújtottuk a pályázatot illetve Sárospatakkal is van egy közös pályázatunk.
Összesen hat pályázatot nyújtottunk tehát be, majd meglátjuk mi lesz.
1./ Napirendi pont: Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016.
nevelési év munkájáról
Fekete Gyula polgármester: Felkérem Bertáné Batta Magdolna intézményvezetőt, hogy szíveskedjen
röviden tájékoztatni a képviselő-testületet a 2015/2016 nevelési év munkájáról.
Bertáné Batta Magdolna intézményvezető értékeli a 2015/2016 nevelési évet, amely jelen
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bertáné Batta Magdolna intézményvezető: Annyit szeretnék még elmondani, hogy elég tartalmas évet
zártunk, sokszor bekapcsolódtunk a község programjaiba is. Bárkinek kérdése van, válaszolok
rájuk.
Fekete Gyula polgármester: Megköszönöm ezt a pár gondolatot és tessenek kérdezni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Többször végigolvastam a beszámolót és több dolgot is megjegyeztem.
Az egyik a környezetvédelem, aminek keretében az alvégre is le lehetne hozni a gyerekeket. A
másik a beszámolóban lévő kezelhetetlen gyermek, nem lehetne-e őt eltávolítani az óvodából, ha
ennyi probléma van vele? Ebből a beszámolóból úgy tűnik, hogy maga a menyország ez az óvoda,
de az alvégen még soha senki nem látott téged. Az alpolgármesteri tisztséget is úgy kellene ellátni,
ahogy az óvodavezetőit.
Bertáné Batta Magdolna intézményvezető: Az óvodában rend és tisztaság van, nem tartom jó ötletnek, ha
a gyermekeket oda levisszük hisz ők is ott élnek és azok a szülők akiknél rend és tisztaság van nem
biztos, hogy örülne, ha a gyermeke ezen a területen szedné más szemetét. A kezelhetetlen gyermek,
nagyon kényes kérdés. Volt két évvel ezelőtt az iskolában egy hasonló gyermek, akinél most sikerült
elérni az iskolának, hogy máshová helyezzék.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Az aki nem él ebben a közösségben az nem tudja milyen itt
dolgozni. Nem könnyű. Én köszönöm Magdikának ezt az évet. Amíg ereje van és mi
megszavazzuk neki a bizalmat, csinálja.
Mikó Zoltán képviselő: Én is szeretném megdicsérem, ugyanis nagyon sok munkát igényel amit
ezekkel a gyerekekkel elvégeznek. Gratulálok és erőt egészséget kívánok a folytatáshoz.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: 2017. évtől változik a bölcsődei ellátás rendszere. Az új szabályozás szerint
azon települések esetében, ahol legalább öt szülő kéri vagy a három éven alatti gyermekek száma
legalább negyven fő külön bölcsődei csoportot kell alakítani, azonban ennek a szabálynak
legkésőbb 2018. december 31. napjáig kell eleget tenni.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, akkor megkérem, hogy aki
elfogadja az Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda vezetőjének beszámolóját a 2015/2016. nevelési év
munkájáról, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
30/2016. (VI.29.) határozata Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda vezetőjének beszámolója a
2015/2016. nevelési év munkájáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda
vezetőjének beszámolóját a 2015/2016. nevelési év munkájáról megtárgyalta és azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Minden munkavezetőt elhívtam a képviselő-testület ülésére, hogy számot
adhassunk a közmunkaprogram keretében elvégzett munkáról.
Szeretném elmondani, hogy hétfőn reggel 3 képviselő ellenőrzést tartott a közmunkások között.
Minden képviselőnek lehetőséget adtam, hogy a közmunkásokat ellenőrizhessék. A dolgozóknak is
elmondtam, hogy a képviselő-testület tagjai bármikor ellenőrizhetik őket. Tudom, hogy nem
hibátlan a közmunka program, úgy ahogy máshol sem az. Tavasszal tájékoztattam a képviselőtestület tagjait, hogy milyen programok indulnak és hány fővel. Nem biztos, hogy mindent jól
csinálunk, de iparkodunk mindenkinek eleget tenni.
Megadom a szót a tisztelt képviselő-testületi tagoknak, akinek kérdése van a munkavezetőkhöz
tegye meg.
Kamarási Zoltánné képviselő: Nagyon örülök, hogy itt vannak a munkavezetők. Én már korábban is
kértem, hogy jöjjenek és számoljanak be az elvégzett munkákról. Két hónapja kértem, hogy az
alvéget is járják végig a szemétszedők. Másfél év alatt két alkalommal jöttek végig a falun. Az a
bajom, hogy nincs visszaellenőrzés. Mért nem lehet egy kicsit szigorúbban fogni őket.
Felházy Péter munkavezető: Minden nap három ember szedi a szemetet. Amikor telefonált képviselő
asszony, lementünk az alvégre és mindössze két flakont találtunk.
Fekete Gyula polgármester: Minden településen van szemét. Ha például pénteken napközben össze
van szedve a szemét, már délutánra ismét lesz szemét.
Holykó Lászlóné képviselő: Jelenléti ívek aláírása hogyan történik, ugyanis úgy tudom, hogy van olyan
akinek be sem kell jönnie és alá sem kell írni. Ez hogy lehetséges?
Fekete Gyula polgármester: Vannak olyan közmunkások, például akik a kompnál, a konyhán, az
óvodában vagy a sertéstelepen dolgoznak és nem érnek rá minden nap aláírni, ők külön vezetik a
jelenlétüket és hó végén egyben írják alá.
Pesta Mária munkavezető: Azok az emberek, akik a kompnál, az óvodában, iskolában dolgoznak,
azoknak külön jelenléti ívük van.
Holykó Lászlóné képviselő: A kertek terméséből a konyhára nem sok minden kerül fog bekerülni,
ugyanis nem túl jó a termés.
Gombár István munkavezető: Március végén minden magot elvetettünk. Csapadék nem volt. Csapadék
hiányában nem úgy keltek a magok, ahogy kellett volna.
Mikita József képviselő: A szeméttel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy az erdőbényei út
hozzánk tartozik?
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Fekete Gyula polgármester: A bényei út a KPM-hez tartozik. Egy alkalommal az erdőbényei műszakis
kolléga jelzésére mi szedtük össze a szemetet.
Kamarási Zoltánné képviselő: A temető és a bodzás nagyon gazos, valakinek le kellene kaszálnia, ezt
hétfőn láttuk.
Felházy Péter munkavezető: Azóta le lett kaszálva.
Kamarási Zoltánné képviselő: Majdnem elfelejtettem az emlékművet. Igaz Jóni Ági ma már mondta,
hogy állandóan lesz ott valaki. Erre legyen már gondotok.
Holykó Lászlóné képviselő: A traktér is nagyon csúnyán néz ki.
Felházy Péter munkavezető: Az nem önkormányzati terület, egyébként is rengeteg olyan területet
tartunk rendben, ami nem önkormányzati tulajdonban van.
Fekete Gyula polgármester: Igazatok van, rendbe kell tenni, csak nagyon kell vigyázni, mert az egy
nagyon romos épület nehogy valakinek a fejére essen valami.
Mikita József képviselő: A sertésteleppel kapcsolatban nem találtam nagyobb hibát, viszont a
tyúkoknak lehetne több zöldet adni, és nagyobb helyet biztosítani.
Fekete Gyula polgármester: A tyúkok tojótápot esznek. Ha zöldet kapnak és kinn az udvaron vannak,
akkor ott is fognak tojni és a tojást pedig megeszik. Jó lenne, ha kapnánk egy kis pénzt és a
tyúkoknál is tudnánk korszerűsíteni úgy, mint ahogy a sertéseknél is megtettük.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Sok mindenben igaza van Ancikának, de ennyi emberrel nem
könnyű bánni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Ha napi 8 órából csak 5 órát dolgoznának, az már nagyon jó lenne.
Mikita József képviselő: Az önkormányzatnak 3 db szőlője van, még nincs bekapálva. Van ahol az
oszlop is ki van törve.
Felházy Péter munkavezető: Tudok róla.
Mikita József képviselő: Én nem akarom az óvodát bántani, de az alpolgármester asszony csak az
óvoda érdekeit képviseli az üléseken, azonban a falu érdekét is képviselni kell.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Mivel az óvoda a település része és önkormányzati fenntartás
alatt áll, így természetes, hogy az óvoda érdekét is képviselem, ugyanúgy ahogy az egyház és az
önkormányzat érdekeit is. Egyébként napi kapcsolatban állok a polgármester úrral, és ha valami
probléma felmerül, azonnal szólok neki.
Fekete Gyula polgármester: Az alpolgármesteri címre nem úgy kell tekinteni, mint ahogy azt teszitek,
az még annyit sem ér, mint a pénzügyi bizottsági elnöke vagy a szociális bizottsági elnöke cím. Az
alpolgármesternek akkor van feladata, amikor a polgármester megbízza, hogy a nevében helyette
eljárjon, őt bizonyos ügyekben az előre megbeszélt irányvonal mentén képviselje. Tehát az
alpolgármester csak akkor járhat el egyes ügyekben, ha a polgármester akadályoztatva van. Ha én
jelen vagyok a hivatalban, akkor ne az alpolgármestert hívják, ha valami probléma felmerül.
Kamarási Zoltánné képviselő: Az előttünk lévő közkút télen elfagyott, azóta nem működik. A
Szegilong felől jövő turisták nem tudnak vizet venni az alvégen. A Belsőkocsordban Krajnyákné
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kérné, hogy a háza hátánál lévő közkutat zárassuk le, ugyanis borzasztó, ami ott van, illetve megint
nagyon sok az idegen a faluban.
Fekete Gyula polgármester: Bármelyik rendőrrel találkozok, mindig szólok, hogy figyeljenek a nem
helyi lakosokra.
Kamarási Zoltánné képviselő: Vannak, akik az alsó buszmegállót illemhelynek használják.
Fekete Gyula polgármester: Ha lehetőségünk lesz, le fogjuk valamennyi buszmegállót betonozni. Hátha
könnyebb lesz tisztán tartani.
Kamarási Zoltánné képviselő: Ha jönnek a diákok nyári munkára a virágládákat, buszmegállókat és a
kerekes kutat is jó lenne lefestetni velük.
Mikita József képviselő: A nyári étkeztetéssel kapcsolatosan minek kell megfelelni, hogy valaki ezt
igénybe vegye?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A gyermekétkeztetésben a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek részesülnek a tavaszi, nyári őszi és téli szünetekben. Februárban kellett nyilatkoztatni a
szülőket, hogy igénybe kívánják-e venni az étkeztetést, mert ez nem kötelező.
Mikita József képviselő: Dicséretet kaptunk, hogy a határi út felújításra került.
Fekete Gyula polgármester: Azon fogunk még javítani, ugyanis még körülbelül tíz kocsi aszfaltra való
pénzünk van az útőr programban.
Mikita József képviselő: A katolikus parókia előtt lévő járda alatt a földet kimosta az eső, alá kellene
tömedékelni, mert le fog szakadni. A fekvő rendőrt is ki kellene építeni az iskola elé.
Fekete Gyula polgármester: Tervbe van véve, a kressz tábla iránt a rendőröktől már érdeklődtem. Vanmég valakinek előadnivalója? Ha nincs, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 18 óra 45 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

