JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 25.
napján 18.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
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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./ IV. Mangalica Toros Fesztivál előkészítése
2./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ IV. Mangalica Toros Fesztivál előkészítése
2./ Egyebek
1./ Napirendi pont: IV. Mangalica Toros Fesztivál előkészítése
Fekete Gyula polgármester: Mindenki előtt megtalálható a végleges program. Délelőtt tartjuk a szüreti
felvonulást 10 órától, azt követően a felvonulók részére ebédet fogunk felszolgálni. Maga a
fesztivál 15 órától fog kezdődni, amelyet Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő és Török
Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke fog megnyitni. A megnyitót követő
program remélhetőleg a leírtak szerint fog alakulni. A belépő ára a nem olaszliszkai lakosoknak
1.000,- Ft-ba kerül, míg az olaszliszkai lakosoknak 500,-Ft összeget kell fizetni a belépőért, ami
tartalmaz egy darab ebédjegyet. Kérem, mondjátok el a véleményeteket.
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Mikita József képviselő: Több emberrel is beszéltem és az volt a kérdésük, hogy miért ér véget ilyen
hamar és lehetne-e a tüzijáték után még maradni egy kicsit.
Fekete Gyula polgármester: Ha úgy ítéljük meg, hogy van erre igény és nincs rendbontás, akkor a
tüzijáték után gépi zeneszolgáltatásra még lesz lehetőség.
Bertáné Batta Magdolna intézményvezető: Szerintem a program jól lett összeállítva, hiszen minden
korosztály megtalálhatja benne a neki illő zenét.
Kamarási Zoltánné képviselő: A szomszédos településekről halottam, hogy az évi rendezvényük
befejeztét követő hónapban már lekötik a következő évi rendezvényük programján fellépőket.
Nem lehetne nekünk is így csinálni?
Mikita József képviselő: Nem lenne jó, hiszen akkor már előleget is kérhet.
Fekete Gyula polgármester: Ami ezt befolyásolja még, az a jövő évi költségvetés, hiszen akkor látjuk,
hogy mennyi pénzünk van a rendezvényre, ezért célszerű lenne a költségvetés tárgyalását követő
hónapban elkezdeni a szervezést.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek hozzáfűznivalója? Amennyiben nincs, akkor
megkérem, hogy aki elfogadja a IV. Mangalica Toros Fesztivál programját, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
31/2016. (VIII.25.) határozata IV. Mangalica Toros Fesztivál programjáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Olaszliszka Község Önkormányzata által
megrendezésre kerülő IV. Mangalica Toros Fesztivál programját megtárgyalta és azt elfogadta.
Határidő: szeptember 10.
Felelős: képviselő-testület
2./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Több dologról is szeretném tájékoztatni a testületet, illetve van olyan dolog
is amiben döntést kell hoznunk.
Az első dolog a Tokaji Fejlesztési Tanácson keresztül valósulhat meg. A térséfben lévő kisebb
települések 50 millió, míg a városok 80-100 millió fotintos támogatást kaphatnak, amit turisztikai
fejlesztésre lehetne fordítani. Én arra gondoltam, hogy a zarándok-pihenő háta mögött található
ingatlant megvásárolnánk, és abból alakítanánk ki szálláshelyet, ugyanis a támogatás egy részét
ingatlan vásárlására, illetve belterületi út vagy járda építésére is lehetne fordítani. Azt még nem
tudjuk, hogy pontosan mikor lesz belőle valami.
Amennyiben az előbb elmondott dolog valamilyen oknál fogva mégsem valósulna meg, úgy
megkérdeztem a közmunkaprogram ellenőrét, hogy tudná-e támogatni a belügyminisztérium, ha a
közmunkaprogram keretében alakítanánk ki a zarándok-pihenő mögötti szálláshelyet. Ő azt
mondta, hogy amennyiben kellően meg van indokolva a kérelem, akkor a minisztérium tudja
támogatni. Mi a véleményetek az eddig elhangzottakról.
Kamarási Zoltánné képviselő: Azt szeretném megkérdezni, hogy lehetne-e ezt az összeget belvbíz
elvezetésre fordítani?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Nem, ugyanis a Tokajhegyalja Programiroda csak turisztikai fejlesztéseket
támogat.
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Fekete Gyula polgármester: Felvetődött korábban, hogy a temetőben jó lenne egy urnafalat kialakítani.
Én beszéltem egy vállalkozóval, név szerint Sajgó Barnabással, akivel elmentem Bodrogkisfaludra
megnézni az általa készített urnafalat. Az urnafal kb 1,5 méter széles és 2 méter magas, mindkét
oldalán 6 urnatárolót tartalmaz, tehát összesen 12 urna helyezhető el benne, aminek az ára bruttó
350.000,- Ft lenne, amit én egy korrekt árnak tartok. Amit még el kellene dönteni, hogy hova
kerüljön az urnafal, ezért javaslom, hogy majd egy testületi ülés után menjünk ki közösen és
keressünk neki helyet. Kérem, mondjátok el a véleményeteket.
Bertáné Batta Magdolna intézményvezető: Szerintem jó ötlet. Kezdjük el minél hamarabb a kialakítását.
Mikita József képviselő: Ennek csak örülnék, mivel én már régóta mondom, hogy jó lenne egy
urnafalat felállítani, aminek a kialakításához szeretnék anyagi támogatást nyújtani.
Fekete Gyula polgármester: Természetesen minden felajánlást szívesen fogad az önkormányzat. Arra
szertnék kérni tőletek egy felhtalmazást, hogy Sajgó Barnabás vállalkozóval megkössem az urnafal
elkészítésére vonatkozó szerződést, ugyanis időbe telik annak a kiöntése, és mire elkészül, addig mi
megtaláljuk neki a helyet is. Tehát aki egyetért azzal, hogy az olaszliszkai temetőben urnafalat
állítson fel az önkormányzat és ennek az elkészítésére Sajgó Barnabással kössön szerződést, aki
350.000,- Ft összegért készíti el az urnafalat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
32/2016. (VIII.25.) határozata Urnafal felállításáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az olaszliszkai
temetőben urnafalat kíván felállítani. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az urnafal
elkészítésével kapcsolatos vállalkozási szerződés Sajgó Barnabás egyéni vállalkozóval történő
megkötésére és aláírására az előzetesen közölt 350.000,- Ft összegű vállalkozói díj ellenében.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Fekete Gyula polgármester: Nyár eljén hallottam először arról, hogy az iskolások közül szeretnék
azokat a gyerekeket elvinni a Balatonhoz, akiket arra érdemesnek tartannak a tanárok. Ez a múlt
héten került elő megint, amikor megkeresett engem az igazgató asszony, hogy ezen a hétfőn fognak
indulni. Arról van tulajdonképpen szó, hogy ezek a gyerekek az úgynevezett Erzsébet táborba
utaztak, ahová 5.000,- Ft-ot kellett fizetni gyermekenként. Arra gondoltunk a szociális bizottság
elnökével, hogy akkor gyermekenként 5.000,- Ft öszeggel támogatnánk a kirándulást, ami – mivel
20 gyerelről van szó – összesen 100.000,- Ft összegbe kerülne.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Ebben az esetben a szervezeti támogatás lenne a legkézenfekvőbb, tehát ha
működik az iskola mellett alapítvány, akkor neki kellene utalni ezt az összeget.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Az iskola alapítványa már megszűnt.
Holykó Lászlóné képviselő: Úgy nem lehet, hogy az Olaszliszkáért Egyesületnek utaljuk ezt a pénzt,
aki azt továbbfizeti.
Fekete Gyula polgármester: Ha az Olaszliszkáért Egyesület elvállalja, hogy abban az esetben, ha
megkapja ezt a támogatást akkor tovább tudja adni ezeknek a gyerekeknek, akkor legyen ez a
megoldás.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Szerintem ennek nem lesz akadálya, már korábban is támogatta az
egyesület az iskolát.
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Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Hegyalja Általános Iskola tanulóinak az Erzsébet
táborban való részvételét 100.000,- Ft összegel támogassa az önkormányzat, amely összeget az
önkormányzat az Olaszliszkáért Egyesületen keresztül fizesse ki a támogatottak részére, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
33/2016. (VIII.25.) határozata Hegyalja Általános Iskola tanulóinak az Erzsébet táborban való
részvételének támogatásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hegyalja Általános
Iskola tanulóinak az Erzsébet táborban való részvételét 100.000,- Ft összegel kívánja támogatni az
önkormányzat. Az önkormányzat ezen összeget az Olaszliszkáért Egyesület részére fizeti meg,
amely szervezet köteles továbbfizetni azt a támogatottak részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
Fekete Gyula polgármester: Következő felvetésem az SZMSZ módosítással kapcsolatos, ugyanis az
önkormányzati választásokat követően döntöttünk az SZMSZ módosításáról, csak az nem lett
átvezetve az SZMSZ-ben, tehát a szeptemberi ülésünkön erről döntenünk kell.
Megígértem, hogy nyár eljére készen lesz a játszótér, illetve a Bodrog partján padokat fogunk
felállítani. Úgy néz ki, hogy szeptember közepére-végére ezek készen lesznek.
Tavaly novemberben voltunk a Katona József Színházban, ahol megtekintettük „Az olaszliszkai”
című darabot és az előadás után meghívtuk a társulatot Olaszliszkára. Ezen a héten telefonált
Denka Emma, hogy Szombaton el tudnak jönni a színművészek egy óra körül érkeznek, szeretnék
megnézni a zsidó temetőt, a siratófalat, a Kossuth házat és azt követően meglátogatnánk egy
pincét, ahol ebédet tálalnánk fel nekik, majd hat és hét óra körül mennének vissza Budapestre.
Szeretnélek megkérni benneteket, hogy akinek ideje engedi Szombaton fél egy körül találkozzunk
itt a kultúrházban a vendégek fogadására.
Én ennyit szerettem volna az egyebekben elmondani. Van-e valakinek előadnivalója?
Kamarási Zoltánné képviselő: A problémák még mindig ugyanazok. Tóth Juliska néni szólt, hogy az
árkot kiásták ugyan, de a nagy felhőszakadásban beomlott, azt a két szennyvízcsövet
csatlakoztassuk rá.
Fekete Gyula polgármester: Rendben, meg fogjuk csinálni.
Kamarási Zoltánné képviselő: A diszkontnál van két fa tudnál-e segíteni abban, hogy levágják a tetejét,
mert már eléri a vezetéket.
Fekete Gyula polgármester: Már le lett vágva, sajnos túlságosan is, afiúkat le is szidtam, mert nagyon
lecsonkolták.
Kamarási Zoltánné képviselő: A Kántor-féle háznál ki lett vágva a fa. A fát elvitték, azonban a gallyakat
nem és az eső most bemosta a gallyakat a híd alá és eltömítette az árkot.
Fekete Gyula polgármester: Felírom magamnak és intézkedni fogok.
Kamarási Zoltánné képviselő: A traktér még mindig gazos, ki kellene vágni onnan a gazt, illetve a
Sánta-féle teleknél, valamint a téglaháznál is. Meg lett ígérve, hogy az útpadka is meg lesz csinálva,
illetve a fesztivál után vissza kellene térni a díszfák témájára is.
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Fekete Gyula polgármester: Szólok a fiúknak, hogy vágják ki a gazt. A padkához van még kavics azt is
megfogjuk csinálni. Tavasszal jött ki egy ember a kpm-től, aki felírkálta, hogy melyik szelvénytől
meddig lehet fát ültetni.
Kamarási Zoltánné képviselő: A szemeteléssel még mindig probléma van, az alvégre továbbra sem akar
senki lejönni. Végül a június 29. napi jegyzőkönyvvel kapcsolatban szeretném megkérdezni az
aljegyzőt, hogy ki cenzúrázza a jegyzőkönyvet ugyanis nem volt benne minden ami az ülésen
elhangzott.
Dr. Séra Róbert aljegyző: A jegyzőkönyv kivonatosan tartalmazza az ülésen elhangzottakat. Az ülésről
hangfelvétel készül, ami bármikor visszahallgatható.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Több alkalommal elhangzott, hogy a hangfelvétel megőrzésre kerül. Az
SZMSZ és az Mötv szerint is a jegyzőkönyv a testületi ülés lényegét tartalmazza. Polgármester úr is
mondta, hogy megnézett sárospataki és sátoraljaújhelyi jegyzőkönyveket, azok még a miénknél is
sokkal rövidebbek.
Holykó Lászlóné képviselő: Volt ez a felhőszakadás és a Szabadság utcában a védőnőtől lejjebb el van
tömődve az átfolyó és ömlik ki a víz az utcára.
Fekete Gyula polgármester: Ki fogjuk tisztítani.
Holykó Lászlóné képviselő: Szóltak, hogy a komlóskai Kovács István már egy ideje ordítva szídja a
szomszédokat és nem lehet tőle nyugodtan megmaradni, mit lehet ez ellen tenni?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Becsületsértés miatt lehet feljelentést tenni ellene.
Mikita József képviselő: A szemeteléssel kapcsolatban van észrevételem. A templommal szemben lévő
emlékmű sarkában a nyári étkeztetésből származó ételes van felhalmozva.
Fekete Gyula polgármester: Szólok a szemétszedőknek, hogy ebéd után is menjenek végig a
településen.
Mikita József képviselő: Egy hete hallottam, hogy az egyik házi gondozottunk lába teljesen
elfertőződött, kérdezem, kit terhel a felelősség ezért?
Fekete Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban felhívtam a háziorvosunkat, aki azt mondta, hogy nem
a mi feladatunk, hanem jár ki hozzá valaki kötözni a lábát.
Mikita József képviselő: Van-e már közvilágítás a Belsőkocsord utcán?
Fekete Gyula polgármester: Tegnap voltunk arra járőrözni a polgárőrséggel és égtek a lámpák. Amit
mindig összetörnek azzal kapcsolatban azt mondták az ÉMÁSZ-nál, hogy már megrendelték oda a
lámpát, de nem újat fognak oda feltenni.
Mikita József képviselő: Beszéltünk róla, hogy az óvoda közbe fekvő rendőrt kellene elhelyezni,
továbbá a Bánom út 2. bejáratát is rendbe kellene tenni.
Fekete Gyula polgármester: Ezeket a munkákat ősszel el fogjuk végezni.
Mikita József képviselő: A posta mögött található szemetest kinek kell kiüríteni?
Fekete Gyula polgármester: Szólok a szemétszedőknek, hogy ürítsék azt is ki.
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Mikita József képviselő: Úgy halottam, hogy megjelent a szociális tüzifával kapcsolatos felhívás.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Az elektronikus rendszerben még nincs fent, ami tartalmazná a pontos
adatokat, így erről ezen az ülésen nem tudunk dönteni.
Holykó Lászlóné képviselő: Ezzel a vízzel is kellene kezdeni valamit, mert amióta rácsatlakoztunk a
rendszerre nagyon rossz minőségű a csapvíz.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Szeretném még tájékoztatni a testületet, hogy a lakossági szemétszállítási díj
számlázását átvette az állami hulladékkezelési holding és egyrészt a számlázás emiatt kicsit
akadozik, másrészt szeptemberben módosítani kell majd a rendeletünket is. A másik aktuális téma
az október 2. napján tartandó népszavazás, amivel kapcsolatban tájékoztatom a testületet, hogy a
Helyi Választási Iroda részéről az előkészületek folyamatosak.
Fekete Gyula polgármester: Van- még valakinek előadnivalója? Ha nincs, akkor megköszönöm
mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 20 óra 20 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

