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Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 30.
napján 17.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott közmeghallgatásról.
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Jelen vannak: 48 fő olaszliszkai lakos
Fekete Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. A 2017. évben eddig 1611 db
főszámú és 658 db alszámú iktatott ügyiratunk volt, elmondható, hogy a munkavégzés ebben az
évben is zökkenőmentesen zajlott. A Képviselő-testületnek eddig 18 ülése volt, amelyeken 9
rendeletet hozott és 67 határozatot fogadott el. A 2016. évet 35 MFt pénzmaradvánnyal zártuk.
Megköszönöm a képviselő-testület tagjainak a 2017-es évben elvégzett munkát. Köszönet a
Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal Olaszliszkai Kirendeltségén dolgozó
köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak, külön köszönet a jegyzőnek és aljegyzőnek a
fáradtságos munkájukért.
A közmunkaprogram keretében jelenleg négy programunk fut. A mezőgazdasági program
keretében sertéstartással, kertek művelésével foglalkozunk. A megtermelt javakat a konyhán
használjuk fel. Ezen program keretén belül vásároltuk meg a Szepesi féle ingatlant, melynek a
tetőszerkezetét fel is újítottuk. Azoknak a közfoglalkoztatottainknak, akik a hosszú távú
programban dolgoznak, a munkaszerződésüket két hónappal meghosszabbítottuk.
Az idősekről házi segítségnyújtás keretén belül gondoskodunk.
A civil szervezetekkel (Olaszliszkáért Egyesület, Polgárőr Egyesület, Sportegyesület) jó a
kapcsolatunk és az egyházakkal is jó kapcsolatot ápolunk.
Turisztikai pályázat keretén belül megvásároltuk és felújítottuk az Esze Tamás úton lévő
Garamvölgyi féle lakást, amelyre 23.000.000,- Ft-ot sikerült nyerni.
Szintén turisztikai pályázat keretén belül kerül felújításra a Szabó féle orvosi lakás, amelyre
8.500.00,- Ft áll rendelkezésünkre.
A konyha teljes felújítására (héjazat, eszköz, bútor) 37.973.351,-Ft-ot nyertünk pályázat keretében.
A piactér kialakítási pályázatunk tervezési szakaszban van, amelyre 40.967.000,-Ft-ot kaptunk.
Ezek 100%-os támogatottságú pályázatok, amihez az önkormányzatnak nem kellett önerőt
biztosítani.
A komp felújítási pályázatunk is nyertes 2.944.000.-Ft összeggel, itt 20% önerőt kellett biztosítani.
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A szociális célú tűzifa pályázattal ebben az évben 310m3 fa szétosztására lesz lehetőségünk. Itt 20%
önrészt kell biztosítani, illetve az önkormányzatot terheli ezen felül a fa leszállításának a költsége.
Az erdészet januárra ígérte a szállítást, ezért a tüzifa a jövő évben kerül kiosztásra a rászorultak
részére.
A roma felzárkóztatási program keretén belül – ez egy EFOP pályázat – 200.000.000,-Ft összegre
adtunk be támogatás iránti kérelmet. Olaszliszkán három szegregátum található, a Dankó, a Vasvári
és a Kossuth utcákon. Minden szegregátumba 1 db konténert fogunk telepíteni a kezdeti
szakaszban, majd a Kossuth utcán 4 db ingatlan megvásárlására lesz lehetőség, amelyeket felújítás
után szociális bérlakásként az arra rászorulóknak ki fogunk adni. Van-e valakinek kérdése,
észrevétele?
Fekete János olaszliszkai lakos: Szeretném közölni Olaszliszka lakosságával, hogy 1989 óta 150 fővel
működik a településen a Hegyalja Horgászegyesület. Az ifjúságot próbáljuk megcélozni és
mozgósítani, főleg a nyári időszakban.
Fekete Gyula polgármester: Bármilyen támogatásra szükségetek lesz, úgy gondolom a képviselő-testület
tagjai is partnerek lesznek ebben. Bár a Bodrog túl oldalán az önkormányzatnak nincs területe, de
amiben tudunk, segítünk majd.
Szabó Károlyné olaszliszkai lakos: Nekem a szemétszállítással kapcsolatban lenne észrevételem. A
ZHK dolgozói a kiürített szemeteskukákat az úttesten hagyják, nem húzzák le az útpadkára. Ez így
balesetveszélyes.
Fekete Gyula polgármester: Az észrevételt jelezni fogjuk a szolgáltató felé.
Szabó Károlyné olaszliszkai lakos: Annyit szeretnék még kérdezni, hogy a kamerarendszer bővítésére
lenne-e lehetőség? Sajnos egyre gyakrabban előfordul, hogy éjszaka hazatérő fiatalok nem tudnak
az erejükkel mit kezdeni. A telefonfülkéknek az oldalából kitörik az üveget, magánembernek az
ablakán lévő redőnyébe követ dobálnak. Jó lenne ezt a kritikus részt kamerával megfigyelni.
Fekete Gyula polgármester: Van tudomásom az esetről. Annak idején 15 db kamera volt tervezve és 22
db került kihelyezésre. Ha lesz ilyen pályázati lehetőség meg fogjuk próbálni a bővítést.
Bunda István olaszliszkai lakos: Én a Traktér épületével kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy
valami megoldást kellene találni a rendbetételével kapcsolatosan, hiszen nagyon rontja a faluképet.
Fekete Gyula polgármester: Én két alkalommal, Kóró Jánossal együtt (az akkori építésügyi kollégával)
személyesen megkerestem Szenes Ivánt Budapesten. Ő azt gondolta, hogy ez a romos épület egy
vagyont ér. Az ingatlan 84 %-a Szenes Andreáé a 16 %-a a Kanadában élő Müller Katié. Szenes
Andreát is kértem, jöjjön el Olaszliszkára, próbáljunk dűlőre jutni ezzel az épülettel kapcsolatban,
illetve legyen segítségünkre abban, hogy Katival fel tudjuk venni a kapcsolatot. Sajnos ez a
próbálkozás sem vezetett eredményre.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Az ilyen ügyek a Járási Hivatal Építési Osztályára tartoznak. A
jókarbantartás kötelezésére lenne lehetőség, de arra még nem láttunk példát, hogy érvényesíteni
tudták volna.
Petróczi László olaszliszkai lakos: A Szabadság utcában van, aki a háza előtti területet megpróbálja
rendbe tartani, levágja a füvet, összeszedi a falevelet, sajnos azonban vannak olyanok is, akik csak
arra várnak, hogy az önkormányzatra tegye meg ezt.
Fekete Gyula polgármester: Egységesebb a falukép, ha az önkormányzat tartja rendben a
közterületeket. Ennek ellenére, aki maga előtt megcsinálja, köszönet érte.
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Fercsák József olaszliszkai lakos: Azt szeretném megkérdezni, hogy a már említett konténerek meddig
lesznek a településen?
Fekete Gyula polgármester: A konténerek két évig lesznek kihelyezve, utána szolgáltatóházak kerülnek
kialakításra.
Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt.
Nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek!
A közmeghallgatás 18 óra 15 perckor véget ért.

K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

