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Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 29.
napján 14.00 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 kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e? Javaslatot
teszek az ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac létrehozása Olaszliszkán”
beruházás kivitelezőjének kiválasztása
3./ Konyhafejlesztési pályázat kivitelezőjének kiválasztása
4./ Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása beruházás kivitelezőjének kiválasztása
5./ Belterületi útfelújítás beruházás kivitelezőjének kiválasztása
6./ Olaszliszka Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
7./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac létrehozása Olaszliszkán”
beruházás kivitelezőjének kiválasztása
3./ Konyhafejlesztési pályázat kivitelezőjének kiválasztása
4./ Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása beruházás kivitelezőjének kiválasztása
5./ Belterületi útfelújítás beruházás kivitelezőjének kiválasztása
6./ Olaszliszka Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
7./ Egyebek
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1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Fekete Gyula polgármester: Lejárt határidejű határozatunk nincs.
A közelgő országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy 1994-ben az akkori képviselő-testület hozott egy olyan döntést, mely szerint a
választások alkalmával bármilyen pártnak és jelöltnek egy alkalommal ingyen biztosítunk helyet
kampánybeszéd megtartásával kapcsolatban. Ebben a kampányban két alkalommal bocsátottuk
rendelkezésre a művelődési házat kampányrendezvény megtartására.
2./ Napirendi pont: TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac létrehozása
Olaszliszkán” beruházás kivitelezőjének kiválasztása
Fekete Gyula polgármester: Április végére lesz kész az építendő piac végleges terve, ezért most csak a
részletkérdésekben tudunk döntéseket hozni.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A pályázattal kapcsolatban egy hosszabb folyamat zajlik. Ennek első lépése a
közbeszerző kiválasztása, tehát ahhoz, hogy meglegyen az a cég, aki a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárást lefolytatja, most arra kell először három cégtől ajánlatot kérni. Ez a
három cég az AGILITAS Közbeszerzési Tanácsadó Kft., a Kormos Ügyvédi Iroda és az Elysium
Consulting Közbeszerzési és Projekttanácsadó Kft.
A második kérdés, amiben dönteni kell, az a projektmenedzser kiválasztása. Ebben az esetben is
három cégtől kell ajánlatot kérni, ezek a cégek pedig az ABAÚJ CONTROL Kft, a Nagy-Milic
Vidékfejlesztési Nonprofit Kft és a SIXO TENDER Nonprofit Kft.
Végül a harmadik kérdés a műszaki ellenőr kiválasztására irányul, ahol szintén három cégnek
küldenénk ajánlattételi felhívást, ezek a következők: a Kontroll Builder Kft., a Vaszati-Ház
Tervező, Építőipari és Szolgáltató Betéti Társaság és Juhász Péter egyéni vállalkozó. Tehát három
döntést kell hozni a testületnek, egyet a közbeszerző, a másik a projektmenedzser, a harmadik a
műszaki ellenőr kiválasztására.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a közbeszerzés lefolytatására irányuló ajánlattételi
felhívás az AGILITAS Közbeszerzési Tanácsadó Kft., a Kormos Ügyvédi Iroda és az Elysium
Consulting Közbeszerzési és Projekttanácsadó Kft. részére küldje el az önkormányzat, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
13/2018. (III.29.) határozata TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac
létrehozása Olaszliszkán” beruházás közbeszerzési tevékenységének ellátására ajánlattevőként
bevont gazdasági szereplők kijelöléséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15 Helyi
gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac létrehozása Olaszliszkán” építési tárgyú beruházás
közbeszerzési eljárás lebonyolításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja és az eljárás megindításáról dönt.
A képviselő-testület az eljárásba ajánlattevőként a következő gazdasági szereplőket kívánja
meghívni:
A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lebonyolításához az alábbi cégeket hívja fel
ajánlattételre:
AGILITAS Kft. 3525 Miskolc, Madarász Viktor u. 13. II. (C) lph. 1/104.
Cégjegyzékszám: 05-09-022546, Adószám: 23500020-2-05
email: iroda.agilitas@gmail.com, képviselő: Dr. Kovács Péter ügyvezető
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Elysium Consulting Kft. 3525 Miskolc, Kazinczy utca 4/A. 2. em. 7.
Cégjegyzékszám: 05-09-027785, Adószám: 25173316-2-05
email: elysiumconsultingkft@gmail.com, képviselő: Plávenszky László ügyvezető
Kormos Ügyvédi Iroda
3525 Miskolc, Széchenyi út 21-23 I/2
email: kormos.sandor@gmail.com, képviselő: Dr. Kormos Sándor ügyvéd
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a projektmenedzseri feladatok ellátására irányuló
ajánlattételi felhívás az ABAÚJ CONTROL Kft, a Nagy-Milic Vidékfejlesztési Nonprofit Kft és a
SIXO TENDER Nonprofit Kft. részére küldje el az önkormányzat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
14/2018. (III.29.) határozata TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac
létrehozása Olaszliszkán” beruházás projektmenedzseri feladatának ellátására ajánlattevőként
bevont gazdasági szereplők kijelöléséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15 Helyi
gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac létrehozása Olaszliszkán” építési tárgyú beruházás
projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás ellátásához kapcsolódó ajánlattételi
felhívást az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja és az eljárás megindításáról dönt.
A képviselő-testület az eljárásba ajánlattevőként a következő gazdasági szereplőket kívánja
meghívni:
A képviselő-testület a projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás ellátásához az
alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:
ABAÚJ CONTROL Kft. 3876 Hidasnémeti, Petőfi utca 11.
Cégjegyzékszám: 05-09-030367, Adószám: 26186830-2-05
e-mail: abaujcontrol@gmail.com, képviselő: Váncza-Fehér Ádám ügyvezető
Nagy-Milic Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 3996 Füzér, Rákóczi út 2.
Cégjegyzékszám: 05-09-018444, Adószám: 14932500-2-05
e-mail: nagymilickft@fuzer.hu, képviselő: László Zsuzsanna ügyvezető
SIXO TENDER Nonprofit Kft. 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
Cégjegyzékszám: 05-09-029458, Adószám: 25840250-2-05
email: sixokft16@gmail.com, képviselő: Biró-Lintner Szandra ügyvezető
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló
ajánlattételi felhívás a Kontroll Builder Kft., a Vaszati-Ház Tervező, Építőipari és Szolgáltató Betéti
Társaság és Juhász Péter egyéni vállalkozó részére küldje el az önkormányzat, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
15/2018. (III.29.) határozata TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac
létrehozása Olaszliszkán” beruházás műszaki ellenőri feladatának ellátására ajánlattevőként bevont
gazdasági szereplők kijelöléséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15 Helyi
gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac létrehozása Olaszliszkán” építési tárgyú beruházás
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műszaki ellenőrzés tevékenység ellátásához kapcsolódó ajánlattételi felhívást az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja és az eljárás megindításáról dönt.
A képviselő-testület az eljárásba ajánlattevőként a következő gazdasági szereplőket kívánja
meghívni:
A képviselő-testület műszaki ellenőrzés tevékenység ellátásához az alábbi cégeket hívja fel
ajánlattételre:
Kontroll Builder Kft. 3400 Mezőkövesd, Kiss István út 26.
Cégjegyzékszám: 05-09-021447, Adószám: 23273070-2-05
e-mail: kontrollbuilder@gmail.com, képviselő: Michnyóczki Nándor ügyvezető
Vaszati-Ház Bt. 4400 Nyíregyháza, Csemete utca 6.
Cégjegyzékszám: 15-06-090596, Adószám: 21484999-1-15
e-mail: vaszati7@gmail.com, képviselő: Oláh Tibor ügyvezető
Juhász Péter egyéni vállalkozó
3300 Eger, Kodály Zoltán út 9. IV/1.
E-mail: youhasz.peter@gmail.com
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
3./ Napirendi pont: Konyhafejlesztési pályázat kivitelezőjének kiválasztása
Fekete Gyula polgármester: Ebben a pályázatban az ajánlatok tudatában tudunk majd dönteni. Úgy
gondoltam, hogy meg kellene kérni a Rex-Bau Kft., a Spedox Kft. és az Oliko Bt. képviselőit, hogy
adjanak ajánlatot a konyhafejlesztési pályázat kivitelezési munkálataira. Ezeknek a vállalkozásoknak
ismerjük a munkáját. Mit szóltok hozzá? Van-e valakinek olyan ismerőse, aki alkalmas lehet ennek
a munkának az elvégzésére?
Kamarási Zoltánné képviselő: Szerintem a helyi vállalkozót kellene előtérbe helyezni.
Holykó Lászlóné képviselő: Sárospatakon van a H.M.G. Kft ők ilyen jellegű munkálatokkal
foglalkoznak. Meg lehetne próbálni nekik is küldeni felhívást.
Fekete Gyula polgármester: Akkor bővítsük a kört a négy vállalkozásra? Aki azzal ért, hogy a
konyhafejlesztési pályázat kivitelezési feladatainak ellátására irányuló ajánlattételi felhívás a Rex-Bau
Kft., a Spedox Kft., az Oliko Bt. és a H.M.G. Kft. részére küldje el az önkormányzat, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
16/2018. (III.29.) határozata „Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény felújítása” beruházás
ajánlattételi felhívása elfogadásáról és ajánlattevőként bevont gazdasági szereplők kijelöléséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Miniszter által
„önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” meghirdetett pályázat keretében az
NGM/25257/1/2017. támogatói okirattal megítélt támogatásból az „Olaszliszkai Közétkeztetési
Intézmény felújítása” beruházás kivitelezési munkálataihoz kapcsolódó Ajánlattételi felhívást az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja és az eljárás megindításáról dönt.
A képviselő-testület az eljárásba ajánlattevőként a következő gazdasági szereplőket kívánja
meghívni:
A képviselő-testület a beruházás megvalósítására alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:
Rex-Bau Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Pataki u 37/a
Cégjegyzékszám: 05-09-002787, Adószám: 11068226-2-05
email: rexbau@rexbau.hu, képviselő: Novák Csaba ügyvezető
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Spedox Kft. 4405 Nyíregyháza, Kökény u. 34.
Cégjegyzékszám: 15-09-065159, Adószám: 11651772-2-15
email: spedox@freemail.hu, képviselő: Stekler Ferenc ügyvezető
OLIKO Bt. 3933 Olaszliszka, Szent István u. 48.
Cégjegyzékszám: 05-06-010669 Adószám: 20653916-2-05
e-mail: olaszliszka@t-online.hu, képviselő: Somsák Emese Erzsébet ügyvezető
H.M.G Kft. 3950 Sárospatak, Arany János út 128.
Cégjegyzékszám: 05-09-008068, Adószám: 11960599-2-05
email: hmgkft@pr.hu, képviselő Homolya Mihályné ügyvezető
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
4./ Napirendi pont: Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása beruházás
kivitelezőjének kiválasztása
Fekete Gyula polgármester: Ebben a pályázatban is be kell kérnünk az ajánlatot és ennek tudatában
tudunk majd dönteni. Én úgy gondoltam, hogy ugyanazon vállalkozóknak küldjük ki az ajánlattételi
felhívást, mint a konyhafejlesztési pályázat esetében, tehát a Rex-Bau Kft., a Spedox Kft., az Oliko
Bt. és a H.M.G. Kft. részére. Van-e valakinek hozzáfűzni valója?
Aki azzal ért, hogy a mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása beruházás kivitelezési
feladatainak ellátására irányuló ajánlattételi felhívás a Rex-Bau Kft., a Spedox Kft., az Oliko Bt. és a
H.M.G. Kft. részére küldje el az önkormányzat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
17/2018. (III.29.) határozata „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása” beruházás
ajánlattételi felhívása elfogadásáról és ajánlattevőként bevont gazdasági szereplők kijelöléséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Miniszter által
meghirdetett „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása” meghirdetett pályázat
keretében az „Olaszliszka, Petőfi Sándor 21/A” alatti ingatlanon az Olaszliszkai Kerekerdő
Óvoda intézményben a „mini bölcsőde kialakítása önkormányzati tulajdonú épület átalakításával”
infrastrukturális felújítása beruházás kivitelezési munkálataihoz kapcsolódó Ajánlattételi felhívást
az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja és az eljárás megindításáról dönt.
A képviselő-testület az eljárásba ajánlattevőként a következő gazdasági szereplőket kívánja
meghívni:
A képviselő-testület a beruházás megvalósítására alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:
Rex-Bau Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Pataki u 37/a
Cégjegyzékszám: 05-09-002787, Adószám: 11068226-2-05
email: rexbau@rexbau.hu, képviselő: Novák Csaba ügyvezető
Spedox Kft. 4405 Nyíregyháza, Kökény u. 34.
Cégjegyzékszám: 15-09-065159, Adószám: 11651772-2-15
email: spedox@freemail.hu, képviselő: Stekler Ferenc ügyvezető
OLIKO Bt. 3933 Olaszliszka, Szent István u. 48.
Cégjegyzékszám: 05-06-010669 Adószám: 20653916-2-05
e-mail: olaszliszka@t-online.hu, képviselő: Somsák Emese Erzsébet ügyvezető
H.M.G Kft. 3950 Sárospatak, Arany János út 128.
Cégjegyzékszám: 05-09-008068, Adószám: 11960599-2-05
email: hmgkft@pr.hu, képviselő Homolya Mihályné ügyvezető
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
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5./ Napirendi pont: Belterületi útfelújítás beruházás kivitelezőjének kiválasztása
Fekete Gyula polgármester: A Kovács út felújításáról van szó ebben a pályázatban. Telefonon gyakran
keresnek azzal, hogy vállalnak útfelújítást. Úgy gondolom, hogy ismert vállalkozásokat kell
megkeresnünk erre a feladatra, én a Linea Road Kft., a Rex-Bau Kft. és a PATAK-VIZÉP Kft.
ügyvezetőjét gondoltam megkeresni, hogy ennek a pályázatnak a kivitelezésére adjanak ajánlatot.
Van-e valakinek hozzáfűzni valója?
Aki azzal ért, hogy a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása beruházás kivitelezési feladatainak
ellátására irányuló ajánlattételi felhívás a a Linea Road Kft., a Rex-Bau Kft. és a PATAK-VIZÉP
Kft. részére küldje el az önkormányzat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
18/2018. (III.29.) határozata „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” beruházás ajánlattételi
felhívása elfogadásáról és ajánlattevőként bevont gazdasági szereplők kijelöléséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter által meghirdetett „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
meghirdetett pályázat keretében a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” beruházás kivitelezési
munkálataihoz kapcsolódó Ajánlattételi felhívást az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja és
az eljárás megindításáról dönt.
A képviselő-testület az eljárásba ajánlattevőként a következő gazdasági szereplőket kívánja
meghívni:
A képviselő-testület a beruházás megvalósítására alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:
Rex-Bau Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Pataki u 37/a
Cégjegyzékszám: 05-09-002787, Adószám: 11068226-2-05
email: rexbau@rexbau.hu, képviselő: Novák Csaba ügyvezető
LINEA ROAD Kft. 4431 Nyíregyháza, Napfény utca 43.
Cégjegyzékszám: 15-09-084165, Adószám: 25885653-2-15
e-mail: linearoad@gmail.com, Képviselő: Bereczkey Gábor ügyvezető
PATAK-VIZÉP Kft. 3950 Sárospatak, Kinizsi u. 96.
Cégjegyzékszám: 05-09-007524, Adószám: 11808352-2-05
email: patakvizep@gmail.com, képviselő: Kerülő László ügyvezető
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
6./ Napirendi pont: Olaszliszka Község Önkormányzata Szervezeti Működési Szabályzatának
módosítása
dr. Stumpf Enikő jegyző: 2016. évben fogadtuk el az egységes Szervezeti és Működési Szabályzatot,
amellyel kapcsolatban egy elég hosszú feljegyzésben taglalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal, hogy az önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatát mely pontokban
javasolja módosítani és milyen módon. Ennek megfelelően egy teljesen új Szervezeti Működési
Szabályzatot kell alkotnunk a szakmai segítségnyújtásban leírtaknak megfelelően.
Mikita József képviselő: Azt szeretném megkérdezni, hogy kinek a hatásköre hogy házi segítségnyújtás
keretén belül kit gondozunk.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Polgármesteri hatáskörben van, és ésszerűségi szempontjából is ez indokolt.
Mikita József képviselő: Én azt hallottam, hogy sokszor a gondozók döntenek, hogy kit vesznek fel a
gondozottak körébe.
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Fekete Gyula polgármester: Ez nem így van, hanem azt vesszük fel, aki a kérelmet benyújtja és a
háziorvosi pontozás alapján a feltételnek megfelel.
dr. Stumpf Enikő jegyző olvassa és magyarázza Olaszliszka Község Önkormányzata Szervezeti
Működési Szabályzat, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fekete Gyula polgármester: Megköszönöm a tájékoztatást, az előzőn kívül van-e más észrevétel?
Kamarási Zoltánné képviselő: Szeretném, ha a jegyzőkönyvek időben fel lennének téve a honlapra.
Továbbá vannak olyan felvetések is az ülésünkön, amelyek nem szerepelnek a jegyzőkönyvben.
Fekete Gyula polgármester: A testület üléséről nem szószerinti jegyzőkönyv készül. Aki szeretné a
képviselő-testületi ülésről készült hangfelvételt meghallgathatja.
Fekete Gyula polgármester: Van-e kérdésetek vagy észrevételetek a rendelet-tervezettel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, aki Olaszliszka Község Önkormányzata Szervezeti Működési Szabályzat szóló
rendelet-tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze..
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (IV.3.) rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról
Bevezető rész
Olaszliszka Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:
Olaszliszka Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).
(2) Az önkormányzat székhelye: 3933 Olaszliszka, Szent István út 5.
(3) A képviselő-testület hivatala:
Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
(4) Az önkormányzat szervei: a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal, a polgármester, a
jegyző, a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, a Szociális és Oktatási Bizottság
(5) Az önkormányzatot a polgármester önállóan képviseli.
(6) Az önkormányzat és a polgármester hivatalos, kör alakú bélyegzőjén középen Magyarország
címere van, a körívén pedig az alábbi felirat olvasható:
a. Olaszliszka Község Önkormányzata
b. Olaszliszka Község Polgármestere
(7) Az önkormányzat hosszúbélyegzőjén az önkormányzat elnevezése, székhelye, adószáma és
számlaszáma olvasható: Olaszliszka Község Önkormányzata,
3933 Olaszliszka Szent István u. 5.,
számlaszáma: 11734169-15349583,
adószáma: 15349583-2-05.
(8) A bélyegzőket sorszámmal kell ellátni.
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2. Az önkormányzat feladata és hatáskörei
2. § (1) Az Önkormányzat feladat-és hatáskörére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) rendelkezései az irányadóak, melynek
során kötelező és önként vállat feladat-és hatásköröket lát el.
(2) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza a temetési támogatás; az étkeztetés; a házi
segítségnyújtás; a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a köztemetés szociális ellátásokkal
kapcsolatos hatásköröket.
(3) A képviselő-testület a Szociális és Oktatási Bizottságra (továbbiakban: Bizottság) ruházza a
lakhatási települési támogatással; a rendkívüli települési támogatással és az eseti gyógyszer
hozzájárulással kapcsolatos hatásköröket.
(4) Az önkormányzat intézményeinek felsorolását a 3. számú Függelék tartalmazza.
(5) Az önkormányzat feladatainak és tevékenységének kormányzati funkciók szerinti felsorolását
a 4. számú függelék tartalmazza
3. A képviselő-testület működése
3. § (1) A képviselő-testület tagjai a polgármester és a települési képviselők.
(2) A képviselő-testület tagjainak szám: 7 fő
(3) A képviselők névsorát az 1. számú Függelék tartalmazza.
(4) Az önkormányzati jogokat a képviselő-testület gyakorolja.
4. A képviselő-testület ülései
4. § (1) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.
(2) Rendes ülést a képviselő-testület évente legkevesebb 10-et tart.
(3) A rendes ülések időpontja – július és december hónapok kivételével – minden hónap utolsó
csütörtöki napja. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy a testületi ülés napja a
csütörtököt közvetlenül megelőző szerdai nap.
(4) Indokolt esetben rendkívüli ülés is összehívható.
(5) A képviselő-testület munkáját éves munkaterv alapján végzi.
(6) A munkaterv tervezetét a testület januári ülése előtt – a polgármester irányításával – a jegyző
állítja össze, s a polgármester terjeszti jóváhagyás végett a képviselő-testület elé.
(7) A munkaterv főbb tartalmi eleme:
a. a tervezett ülések időpontja,
b. az ülés napirendje, a napirend előadói.
5. A képviselő-testületi ülés összehívásának a rendje
5. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, a
polgármester és alpolgármester egyidejű akadályoztatása, valamint a polgármesteri és az
alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén a Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze.
(2) A képviselő-testület ülését bármely bizottság, vagy a képviselők egynegyedének az
indítványára is össze kell hívni.
(3) Az indítványban meg kell jelölni az ülés napirendjét, javasolt időpontját és összehívásának
indokait.
(4) Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni, aki a rendkívüli ülést annak
kézhezvételétől számított 3 napon belül köteles összehívni.
(5) Halaszthatatlan esetben a képviselő-testület rendkívüli ülése a polgármester, vagy az
alpolgármester által telefonon vagy személyesen is összehívható az értesítést követő napra, a
napirend megjelölésével.
(6) A képviselőket az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, továbbá a napirend
tárgyának és előterjesztőjének megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni.
(7) A rendes ülésre szóló meghívót a képviselő-testület ülésének napját megelőzően legalább 5
nappal kell kézbesíteni.
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(8) A képviselő-testületi meghívóval egyidejűleg kézbesíteni kell az írásos előterjesztéseket is.
(9) Rendkívül indokolt esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek
és határozati javaslatnak az ülés megkezdése előtt történő kiosztását.
(10) A képviselő-testület ülésére képviselőkön, tisztségviselőkön, a jegyzőn és a nemzetiségi
önkormányzat elnökén és törvényben meghatározott személyeken kívül tanácskozási joggal
meghívható:
a. a kormányhivatal vezetője vagy képviselője
b. a település országgyűlési képviselője,
c. a napirend előadója, amennyiben egyébként nem kötelezően meghívott,
d. a könyvvizsgáló
e. a belső ellenőrzési csoport vezetője a véleményezési körbe tartozó témákhoz
f. a napirendre tekintettel a bírósági bejegyzéssel rendelkező és a polgármesternek
bejelentett önszerveződő közösségek képviselői,
g. akiket a polgármester vagy a képviselő-testület a megtárgyalandó napirend témájától
függően indokoltnak tart,
h. a sajtó képviselői.
6. A nyilvánosság biztosítása
6. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános, ezért a képviselő-testület ülésének időpontjáról és
napirendjéről a lakosságot a helyben szokásos módon, Bodrogolaszi Közös Önkormányzati
Hivatal Olaszliszkai Kirendeltségének hirdetőtábláján való kifüggesztéssel értesíteni kell.
(2) A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet.
7. A képviselő-testületi ülés határozatképessége
7. § (1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott képviselők több
mint fele jelen van.
(2) Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirendek megtárgyalására a képviselő-testületet 5
napon belül újból össze kell hívni.
(3) Ismételt határozatképtelenség esetén a polgármester a rendkívüli ülés összehívására
vonatkozó szabályok szerint köteles intézkedni. Az így tartott rendkívüli ülésen tisztázni kell a
határozatképtelenség okait.
8. A képviselő-testületi ülés vezetésére jogosult feladatai
8. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester, a polgármester akadályoztatása esetén az
alpolgármester, a polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása, valamint a
polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk
esetén a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke (továbbiakban: elnök) vezeti.
(2) Az elnök ülésvezetési feladatai, jogköre:
a. az ülés megnyitása, berekesztése, félbeszakítása, szünet elrendelése,
b. a határozatképesség megállapítása,
c. javaslat a napirendre, a napirend elfogadtatása,
d. az ülés levezetése, a szó megadása vagy ennek megtagadása,
e. a napirendi pont tárgyalásának elnapolására javaslattétel,
f. tartalmilag összefüggő napirendek együttes tárgyalására javaslattétel.
(3) Az elnök vitavezetési feladatai:
a. a vita megnyitása,
b. szavazás elrendelése,
c. a szavazás eredményének megállapítása,
d. a döntés kimondása.
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9. A rend fenntartására tett intézkedések
9. § (1) Az ülés rendjének fenntartásáért az elnök felel.
(2) Az elnök:
a. figyelmezteti azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a
fogalmazása,
b. rendreutasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
c. figyelmezteti azt az ülésen jelen lévő állampolgárt, aki a tanácskozás rendjét
magatartásával zavarja, ismételt rendzavarás esetén a terem elhagyására is kötelezheti.
(3) Ha a rendreutasítás eredménytelen, az elnök kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület a
képviselőt rója meg. Erről a képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel határoz.
(4) Amennyiben a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely lehetetlenné teszi
a tanácskozás folytatását, az elnök az ülést határozott időre félbeszakíthatja.
10. Az ülések napirendje
10. § (1) A képviselő-testület rendes ülésének napirendjére a meghívó alapján az elnök tesz
javaslatot.
(2) A napirendet a képviselő-testület állapítja meg.
(3) A képviselő-testületi ülések napirendjéről és azok tárgyalási sorrendjéről a testület egyszerű
szótöbbséggel határoz.
(4) Az elnök napirend előtt tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az
előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.
(5) A napirendek tárgyalásának sorrendjét az alábbiak szerint kell meghatározni:
a. polgármesteri beszámoló,
b. rendelet-tervezet,
c. beszámoló (jelentés) és határozati javaslat,
d. sürgősséggel tárgyalandó javaslat,
e. kérdés,
f. tájékoztató és egyéb bejelentés.
(6) A napirend megtárgyalására bármely képviselő indítványt tehet.
(7) Az önálló indítványt a rendes ülés napját megelőzően legalább 5 nappal kell írásban a
polgármesterhez benyújtani.
(8) Önálló indítvány alapján napirendi pontként csak a 11. §, 15. §, 17. §-nak megfelelő rendelettervezet vagy határozati javaslat vehető fel.
(9) Napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi, nem önálló indítványok nyújthatók be:
a. sürgősségi javaslat,
b. módosító javaslat,
c. bizottsági vélemény.
(10) Módosító javaslattal bármely képviselő és a jegyző is élhet.
(11) Módosító javaslatot az ülést megelőzően írásban, továbbá az adott napirendi pont
tárgyalása során szóban lehet előterjeszteni.
(12) A sürgősséggel tárgyalt napirendhez módosító javaslat az ülésen előterjeszthető.
(13) A módosító javaslatokat indokolni kell.
11. Előterjesztés
11. § (1) Előterjesztésnek minősül: a rendelettervezet, határozat, beszámoló, és a tájékoztató.
(2) Rendelet-tervezetet csak önálló napirendi pontként lehet előterjeszteni.
(3) Az előterjesztés megtételére jogosultak:
a. polgármester,
b. a bizottságok,
c. képviselő,
d. jegyző.
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(4) A képviselő-testületi ülésre az előterjesztést általában írásban, kivételesen szóban kell
benyújtani.
(5) A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban kerül sor.
(6) Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és
határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.
(7) Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a. az előterjesztés címét és előadóját,
b. a jogszabályi hátteret a korábbi, a tárggyal összefüggő testületi határozatokat,
c. a helyzetértékelést, az alternatívákat, a lefolytatott egyeztetéseket,
d. a döntési javaslatot és indokait,
e. a rendelet-tervezetet, illetve a határozati javaslatot,
f. a határidő, a végrehajtásért és ellenőrzésért felelős megjelölését.
12. Az előterjesztések vitája
12. § (1) Az elnök a napirendi pontok felett napirendi pontonként nyit vitát.
(2) Tájékoztató jellegű előterjesztések felett nem lehet vitát nyitni.
(3) A vita során elsőként az előterjesztőnek, majd érintettség esetén a bizottságnak kell szót
adni.
(4) Az előterjesztő a javaslatát a vita során bármikor módosíthatja.
(5) Az előterjesztő, a tisztségviselők, a jegyző a napirendhez kapcsolódóan bármikor szót
kérhetnek.
(6) A szót az elnök – az SZMSZ keretek között – soron kívül, jelentkezésük sorrendjében
köteles megadni.
(7) A felszólalások lehetnek:
a) napirend előtti felszólalás,
b) napirendhez kapcsolódó felszólalás,
c) ügyrendi felszólalás,
d) személyes megjegyzés.
(8) A képviselő-testület tagjain kívül meghívott személyek az ülésen tanácskozási joggal vesznek
részt
(9) Azok, akiket valamelyik napirend tárgyalásához hívtak meg, csak a meghívásuk szerinti
napirend vitájában vehetnek részt.
(10) A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő szót kérhet, és
javaslatot tehet.
(11) A képviselő-testület a javaslat felett vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.
(12) Módosító javaslat ismertetését követően az elnök a napirend előterjesztőjét érdemi
nyilatkozattételre hívja fel.
13. Kérdés, interpelláció
13. § (1) A települési képviselők interpellációt és kérdést terjeszthetnek elő.
(2) Interpelláció az a probléma felvetés, amely során a települési képviselő az önkormányzat által
ellátott feladatokkal, illetőleg valamely irányítása alatt álló szervezet tevékenységi körével
összefüggésben magyarázatot kér.
(3) A kérdés minden olyan képviselő-testületi hatáskörbe tartozó szervezetre, működésre,
előkészítésre stb. vonatkozó tudakozódás, amely tartalma szerint nem sorolható az interpelláció
fogalomkörébe, és nem kapcsolódik az ülés napirendjének témaköreihez.
(4) Interpelláció és kérdés a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, az állandó bizottságok
elnökeihez és a jegyzőhöz intézhető.
(5) Az interpellációt legalább az ülést megelőző 5 nappal, kérdést az ülést megelőzően a
jegyzőnél kell benyújtani.
(6) A határidőre benyújtott kérdésre és interpellációra az ülésen kell válaszolni.
(7) Szóbeli kérdés az ülésen is feltehető.
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(8) A megkérdezett az ülésen szóban válaszol.
(9) Ha a válaszadásra való felkészüléshez hosszabb idő szükséges, akkor a megkérdezett 15
napon belül, írásban adja meg válaszát.
(10) A képviselő-testület az interpellációra, kérdésre adott válasz elfogadásáról csak akkor
határoz, ha az interpelláló kérdező a választ nem fogadja el.
(11) Amennyiben a képviselő-testület az interpellációra adott választ nem fogadja el, úgy dönt a
szükséges intézkedésről.
14. A szavazás módja
14.§ (1) A képviselő-testület a napirendi pont vitáját követően döntést igénylő kérdésben
rendeletet alkot, vagy határozatot hoz.
(2) Szavazni csak személyesen lehet.
(3) Szavazás közben a szavazást indokolni nem szabad.
(4) Az ülés elnöke az eldöntésre váró kérdést úgy köteles feltenni, hogy a szavazás „igen”-nel
vagy „nem”-mel történhessen.
(5) Az ülés elnöke az előterjesztett és a vitában elhangzott, döntést igénylő javaslatokat
egyenként bocsátja szavazásra.
(6) Előbb a módosító indítványokról, majd az előterjesztésben szereplő döntési javaslatokról
kell szavazni.
(7) A szavazás általában nyíltan történik. A képviselőtestület a nyílt szavazás során
kézfelemeléssel dönt
(8) Ha törvény, vagy SZMSZ rendelkezése alapján az adott ügyben titkos szavazással kell
dönteni, a képviselő-testület a szavazás időtartamára szavazatszámláló bizottságot választ.
(9) A titkos szavazás külön szavazólapon, arra kijelölt helyiség és urna igénybevételével történik.
A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:
a) a szavazással eldöntendő kérdést,
b) a szavazás helyét, idejét,
c) a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét és tisztségét,
d) a szavazás során felmerült körülményeket,
e) a szavazás eredményét.
(10) Név szerint szavazást bármelyik képviselő indítványozhat a szavazás megkezdése előtt. Az
indítványról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.
(11) A napirend elfogadása tárgyában, a bizottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint
a tanácskozások lefolytatásával összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdésekben név
szerinti szavazás nem indítványozható.
(12) Név szerinti szavazás esetén a jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, majd a
képviselők a nevük elhangzását követően igen, nem, tartózkodom nyilatkozattal szavaznak.
(13) A jegyző a nyilatkozatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja és a szavazás
eredményéről az elnököt tájékoztatja.
(14) A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki.
(15) A névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
15. Rendeletalkotás
15. § (1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok
rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati
rendeletet alkot.
(2) A rendelet megalkotására az SZMSZ rendelkezéseit az ebben a címben foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.
(3) A rendelet-tervezetről szóló előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a. a rendelet megalkotásának indokait, szükségességét,
b. az elérni kívánt célt,
c. az egyes szabályozási megoldások indokait (részletes indokolás),
d. a tervezetbe beépített, illetve elvetett véleményeket, javaslatokat,
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e. a rendelet-tervezet teljes szövegét.
(4) A képviselő-testület a szavazás során először a rendelet-tervezetet módosító javaslatokról,
majd a rendelet egészéről dönt.
(5) Indokolt képviselői javaslatra a képviselő-testület - egyszerű többségű szavazással
- részenkénti szavazást is elrendelhet.
(6) A rendelet kihirdetésének helyben szokásos módja: Bodrogolaszi Közös Önkormányzati
Hivatal Olaszliszkai Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel történik.
(7) A rendeletek kihirdetéséről és naprakész nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.
(8) A rendeletek megjelölése tartalmazza:
a. a rendelet megalkotójának teljes megjelölését,
b. a rendelet sorszámát arab számmal,
c. a „/” jelet,
d. a rendelet kihirdetésének évét arab számmal,
e. zárójelben a rendelet kihirdetésének hónapját római számmal és napját arab
számmal,
f. az „önkormányzati rendelete” kifejezést és
g. a rendelet címét
(9) Az önkormányzati rendeletekről készített nyilvántartásban a rendelet számát, tárgyát
módosítás esetén a módosítások számát kell feltüntetni.
(10) A nyilvántartás tartalmazza a kihirdetés, a hatálybalépés időpontját, továbbá a későbbi
módosításra, hatályon kívül helyezésre vonatkozó megjegyzés rovatait is.
16. § (1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzat rendelet-tervezetét és
indokolását (a továbbiakban: tervezet).
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani
a. a költségvetésről és annak módosításáról,
b. a helyi adóról és annak módosításáról,
c. a költségvetés végrehajtásáról,
d. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról és annak módosításáról,
e. a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzéséről és juttatásairól szóló
tervezetet, valamint
f. azon tervezetet melynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek főződik, vagy
amelynek egyeztetésre bocsátásából kifolyólag az önkormányzatot súlyos anyagi
hátrány érné,
g. az önkormányzati rendeletet módosító tervezetet, ha az csak magasabb szintű
jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz.
(3) A társadalmi egyeztetés az önkormányzat honlapján erre a célra kialakított oldalon megadott
e-mail címen keresztül biztosított véleményezés (a továbbiakban: általános egyeztetés) útján,
postai úton vagy szükség esetén közmeghallgatás keretében történik.
(4) Az (3) bekezdésben meghatározott elérhetőségeken keresztül bárki véleményt nyilváníthat a
társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetről. A névtelenül érkezett
véleményeket figyelembe venni nem lehet.
(5) A véleményezésre legalább 5 napot kell biztosítani úgy, hogy a véleményezés határideje nem
akadályozhatja a képviselő-testületi ülések előkészítését.
(6) Az általános egyeztetésre történő megjelentetésre a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati
Hivatal Olaszliszkai Kirendeltségének hirdetőtábláján, valamint a település honlapján fel kell
hívni a lakosság figyelmét.
(7) Az előterjesztő mérlegeli a beérkezett véleményeket, és azokról összefoglalót készít. A
jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség.
(8) Az elkészített összefoglalót az önkormányzati rendelet-tervezettel együtt kell a Képviselőtestület elé terjeszteni, és ezzel egy időpontban kell közzétenni. A közzétett tervezeteket a
közzétételtől számított 3 hónapig nem lehet a honlapról eltávolítani.
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16. Határozathozatal
17. § (1) Az egyszerű többséggel hozható határozat elfogadásához a határozatképes számban
jelenlévő képviselők több mint a felének egybehangzó igen szavazata szükséges.
(2) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját
az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról
az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület
dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.
(3) Amennyiben a képviselő elmulasztja a személyes érintettségének bejelentését, a megállapított
tiszteletdíját a képviselő-testület legfeljebb tizenkét havi időtartamra megvonhatja.
(4) Azt a határozati javaslatot, amely nem kapja meg a szükséges többséget, elutasítottnak kell
tekinteni. A képviselő-testület minősített többséggel dönt arról, hogy az elutasított javaslatot
mikor lehet legközelebb napirendre tűzni.
(5) A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől külön-külön megjelöléssel kell ellátni,
amely tartalmazza:
a) a normatív határozatot hozó szerv teljes megjelölését,
b) a normatív határozat sorszámát arab számmal,
c) a „/” jelet,
d) a normatív határozat közzétételének évét arab számmal,
e) zárójelben a normatív határozat közzétételének hónapját római számmal és
napját arab számmal,
f) a normatív határozatot hozó szerv megjelölésének a rövidítését,
g) a „határozata” kifejezést és
h) a normatív határozat címét
(6) A döntések végrehajtásának megszervezése érdekében a képviselő-testület által hozott
döntésekről a Hivatalban betűrendes és határidős nyilvántartást kell vezetni.
(7) Az önkormányzati határozatokról készült nyilvántartásban a döntések számát, tárgyát a
végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személyt kell feltüntetni.
17. A jegyzőkönyv
18. § (1) A képviselő-testület üléseiről a testületi ülés helyét; időpontját; a megjelent
önkormányzati képviselők nevét; a meghívottak nevét, megjelenésük tényét; a javasolt,
elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat; az előterjesztéseket; az egyes napirendi pontokhoz
hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak
lényegét; a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát; a döntéshozatalban résztvevők
számát; a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát; a jegyző
jogszabálysértésre vonatkozó jelzését; a szavazás számszerű eredményét; a hozott döntéseket és
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat tartalmazó - szerkesztett - írásos
jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2) A képviselő-testület üléséről hangfelvétel is készül, amely nem selejtezhető.
(3)Az írásos jegyzőkönyv mellékletét képezik:
a. meghívó,
b. az írásos előterjesztések, a képviselői önálló indítványok és írásban benyújtott
hozzászólások az interpellációk, a nem önálló indítványok, továbbá az önkormányzati
rendeletek kihirdetett szövege,
c. a jegyző törvényességi észrevétele,
d. a jelenléti ív, a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv és mellékletei,
e. a név szerinti szavazásról készült névsor.
(4) A képviselők vagy más felszólalók a polgármesternél írásban kérhetik a jegyzőkönyv
kiigazítását, ha annak tartalma megítélésük szerint nem egyezik az általuk közöltekkel.
(5) A képviselő-testület határozatairól készült jegyzőkönyvi kivonatot - intézkedés céljából haladéktalanul át kell adni a felelősként és végrehajtásban közreműködőként megjelölt
személyeknek, illetőleg szerveknek.
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(6) A nyílt ülési jegyzőkönyv írásos formában a Hivatalban megtekinthető, elektronikus
példányát az önkormányzat honlapján kell közzétenni.
18. Közmeghallgatás
19. § (1) A képviselő-testület évente közmeghallgatást tart a Művelődési Házban, melynek
időpontját 15 nappal megelőzően a lakosság tudomására kell hozni Bodrogolaszi Közös
Önkormányzati Hivatal Olaszliszkai Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
(2) A közmeghallgatással egybekötött képviselő-testület összehívására és lefolytatására az
SZMSZ előírásait az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A közmeghallgatáson kötelesek részt venni a képviselők, a tisztségviselők, jegyző, a
polgármester által kijelölt önkormányzati intézmények vezetői.
(4) Az ülésen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyben
szólalhatnak fel.
(5) Az állampolgárok és a (4) bekezdésben említett szervezetek képviselői a képviselőtestülethez, a képviselőkhöz, a polgármesterhez vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek,
amelyre a megkérdezett tartozik válaszolni.
(6) Az ülésen elhangozott közérdekű kérdéseket és javaslatokat a képviselő-testület megtárgyalja
és értékeli. Amennyiben az azonnali válaszadásra, intézkedésre nincs lehetőség, kijelöli azt a
szervezetet, vagy személyt, amely (aki) az elhangzott felszólalás tartalmát megvizsgálja és a
szükséges intézkedéseket megteszi.
(7) A felszólaló részére a vizsgálat eredményéről és a tett intézkedésekről 5 napon belül, írásban
a polgármester, az alpolgármester, vagy a jegyző ad választ.
19. A képviselő-testület bizottsága

20. § (1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:
a) Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 fővel
b) Szociális és Oktatási Bizottság 2 fővel.
(2) A bizottságok elnökeinek és a tagjainak a nevét a 2. számú Függelék tartalmazza.
(3) A bizottságok tagjaira javaslatot tehetnek:
a) a polgármester,
b) az alpolgármester
c) bármely képviselő.
(4) A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság feladatai:
a) véleményezi az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletét a gazdálkodásra
vonatkozó beszámolókat, valamint az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos
előterjesztéseket,
b) a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, ellenőrzése és az önkormányzati képviselői
összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálása,
c)a polgármesteri illetmény emelésére vonatkozó javaslattétel.
(5) A Szociális és Oktatási Bizottság feladatai:
a) dönt a hatáskörébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról megállapításáról.
b) dönt a hatáskörébe tartozó alapfokú neveléssel és oktatással, valamint közművelődéssel
kapcsolatos előterjesztésekről.
(6) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságnál bárki
kezdeményezheti.
(7) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a bizottság felhívására a képviselő köteles
saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító
adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni.
(8) Az eljárás eredményéről a bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselőtestületet.
(9) Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását
követő 8 napon belül törölni kell.
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(10) A bizottság feladatait, hatáskörét testületként ülésén gyakorolja.
(11) A bizottság ülését a polgármesternek, a bizottság elnökének, illetve tagjai többségének az
indítványára a bizottság elnöke összehívja.
(12) A bizottság üléséről - az ülés időpontjának, helyének és a javasolt napirendjének
megjelölésével – legalább 5 munkanappal korábban a bizottság tagjait, a polgármestert, és a
jegyzőt írásban vagy más megfelelő módon értesíteni kell, az írásbeli előterjesztések egyidejű
kiküldésével.
(13) A bizottság ülésén tanácskozási jogokkal részt vehetnek:
a) tisztségviselők,
b) bármelyik képviselő,
c) a bizottság által meghívott személyek és szervezetek.
(14) A bizottság üléseire a képviselő-testületre vonatkozó előírások érvényesek.
(15) A bizottság döntéseit határozatok, állásfoglalások formájában egyszerű szótöbbséggel
hozza meg.
(16) A bizottság ülését az elnök, távollétében a bizottság által választott képviselő bizottsági tag
vezeti.
(17) A bizottság határozatot a képviselő-testület által átruházott jogkörben, valamint saját
működésére és tagjaira nézve hozhat.
(18) A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni – a 17. §-ban foglaltaknak megfelelően –,
melyet a bizottság elnöke és egy tagja ír alá.
(19) A jegyzőkönyvet a képviselők bármikor megtekinthetik.
20. A települési képviselők
21. § (1) A képviselőt az Mötv-ben, az egyéb jogszabályokban rögzített jogok illetik meg, illetve
kötelezettségek terhelik.
(2) A képviselő köteles:
a) részt venni a képviselő-testület döntései előkészítésében, meghozatalában, végrehajtásuk
szervezésében és ellenőrzésében,
b) tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában, az ülésekről való távolmaradását
akadályoztatása esetén bejelenteni,
c) olyan magatartást tanúsítani, mely méltóvá teszi a közéleti munkára és a választók bizalmára
d) a bizottsági tagságával összefüggő feladatait ellátni, annak ülésein részt venni,
e) a vele szemben felmerült kizárási okot a napirend tárgyalása előtt bejelenteni,
f) választóival megfelelő kapcsolatot tartani (beszámoló, fogadóóra).
(3) A képviselő jogai:
a) kérdést és interpellációt intézhet a tisztségviselőkhöz, a bizottságok elnökeihez és a
jegyzőhöz,
b) önálló indítványt terjeszthet elő.
(4) Amennyiben az önkormányzati képviselő az Mötv-ben meghatározott kötelezettségeit
megszegi, a megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület legfeljebb
tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a
csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.
21. A polgármester
22. § (1) A polgármester a megbízatását társadalmi megbízatásban látja el.
(2) A polgármesternek az ülések vezetésén túlmenően a képviselő-testület működésével
összefüggő feladatai:
a) segíti a képviselők munkáját,
b) képviseli az önkormányzatot,
c) az önkormányzat nevében kötelezettséget vállal,
d) kezdeményezheti a képviselő-testület önkormányzat érdekeit sértő döntésének ismételt
megtárgyalását,
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e) kapcsolatot tart a civil szervezetek, önkormányzatok, lakossági csoportok képviselőivel.
(3) A polgármester jogosult arra, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető
elemi csapás ill. következményeinek elhárítása érdekében /vészhelyzetben/ a költségvetés 1 %át meg nem haladó mértékben átmeneti intézkedéseket hozzon.
(4) A (3) bekezdés alapján tett intézkedéseiről és döntéséről a polgármester a képviselő-testület
következő ülésén köteles tájékoztatni.
22. Az alpolgármester

23. § (1) A képviselő-testület az Mötv. szerint 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert
választ.
(2) A képviselő-testület az alakuló ülésen dönt az alpolgármester tiszteletdíjának mértékéről.
(3) Az alpolgármester feladat és hatásköreit a polgármester határozza meg.
(4) Az alpolgármester a polgármestert teljes jogkörében helyettesíti a jogszabály által
meghatározott tovább át nem ruházható hatáskörök kivételével.
23. A Közös Önkormányzati Hivatal és a jegyző
24. § (1) A jegyző a képviselő-testület működésével kapcsolatban köteles a jogszabálysértésekre
a figyelmet felhívni, és erre utaló jelzését jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(2) A közös önkormányzati hivatal a képviselő-testületek által elfogadott szervezeti és működési
szabályzat szerint működik, mely részletezi a hivatal feladatait, a munka- és ügyfélfogadás
rendjét és idejét, a jegyző fogadóóráit.
(3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk
esetére - legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatokat a jegyzői referens látja el.
24. A helyi nemzetiségi önkormányzat
25. § (1) A Képviselő-testület a helyi roma nemzetiségi önkormányzat részére, a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §-ában meghatározottak
szerint biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget
nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív
végrehajtási feladatok ellátásáról.
(2) Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján havonta
igény szerint, de legalább harminckét órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati feladat
ellátásához szükséges helyiséghasználatot. A helyiség használatához kapcsolódó tárgyi
infrastruktúra és rezsiköltséget a helyi önkormányzat viseli. Az önkormányzat a képviselőtestületének önkormányzati hivatala (továbbiakban a helyi önkormányzat hivatala) útján
biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi
és személyi feltételeket, melynek keretében a helyi önkormányzat hivatala ellátja:
a) a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos
feladatokat (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi
ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);
b) a képviselő-testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a
döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat;
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatokat;
amely feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket – a képviselő-testületi tagok és tisztségviselők
telefonhasználata kivételével – a helyi önkormányzat viseli
(3) Ha jogszabály a Nemzetiségi Önkormányzat részére valamely döntés meghozatalánál a
közneveléssel kapcsolatos és a nemzetiségi kulturális önigazgatással kapcsolatos ügyben
véleményezési vagy egyetértési jogot biztosít, a döntést a Képviselő-testület csak a Nemzetiségi
Önkormányzat nyilatkozatának kikérését követően hozza meg.
(4) Az Njtv. által meghatározott nemzetiségi jogok, különösen a kollektív nyelvhasználat,
oktatás, nevelés, hagyományápolás és kultúra, a helyi sajtó, az esélyegyenlőség, társadalmi

18
felzárkózás és a szociális ellátás kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot e minőségében érintő
határozatot a Képviselő-testület csak az e lakosságot képviselő Nemzetiségi Önkormányzat,
ennek hiányában a területi nemzetiségi önkormányzat egyetértésével alkotja
meg.
(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti döntés meghozatalának szándékáról írásban kell értesíteni a
Nemzetiségi Önkormányzatot, vagy a területi nemzetiségi önkormányzatot
25. Helyi népszavazás és népi kezdeményezés

26. § A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről a képviselő-testület önkormányzati
rendeletet alkot.
25. Az önkormányzat gazdálkodása
27 § (1) Az önkormányzat megbízatása idejére megalkotott gazdasági program a költségvetési
gazdálkodás átfogó dokumentuma.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről két fordulóban történő eljárásban
rendeletet alkot.
(3) A gazdálkodásra vonatkozó részletes előírásokat a költségvetésről szóló rendelet állapítja
meg.
(4) Az önkormányzat vagyonát elsődlegesen a kötelező közszolgáltatások biztosítása érdekében
kell hasznosítani. Az önként vállalt feladatok céljára vagyonfelhasználásra akkor kerülhet sor, ha
az önkormányzat a vagyonával a törvényen alapuló közszolgáltatásokat teljesítette.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kötelezettségenként az éves
költségvetés egy százalékát meg nem haladó mértékben kötelezettséget - a képviselő-testület
folyamatos tájékoztatása mellett – saját hatáskörben vállalhat
26. Az önkormányzat társulásai
28. § (1) Az önkormányzat
a) az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulásban
b) a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulásban
vesz részt.
28. Záró rendelkezések
29. § (1) Az SZMSZ a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az SZMSZ Függelékei:
a) 1. számú Függelék: A képviselő-testület tagjainak névsora.
b) 2. számú Függelék: A bizottságok elnevezése, elnökeinek és tagjainak névsora.
c) 3. számú Függelék: Az önkormányzat intézményei.
d) 4. számú Függelék: Az önkormányzat kormányzati funkcióinak felsorolása
e) 5. számú Függelék: Az önszerveződő közösségek és képviselőik megnevezése
(3) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2016. (XI.4.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról,
__________
1. számú Függelék a 2/2018. (IV.3.) önkormányzati rendeletrhez
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak névsora:
Fekete Gyula
Bertáné Batta Magdolna
Holykó Lászlóné
Kamarási Zoltánné
Mikita József
Mikó Zoltán
Mitrikné Oldal Aranka
__________

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
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2. számú Függelék a 2/2018. (IV.3.) önkormányzati rendelethez
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
Holykó Lászlóné
Kamarási Zoltánné
Mitrikné Oldal Aranka
Szociális és Oktatási Bizottság
Mikita József
Mikó Zoltán
__________

elnök
képviselő, bizottsági tag
képviselő, bizottsági tag
elnök
képviselő, bizottsági tag

3. számú Függelék a 2/2018. (IV.3.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat intézménye
Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda, 3933 Olaszliszka, Petőfi Sándor út 21.
__________
4. számú Függelék a 2/2018. (IV.3.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat kormányzati funkcióinak felsorolása
Kormányzati funkció
kódja
megnevezése
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045230 Komp- és révközlekedés
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
064010 Közvilágítás
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
082044 Könyvtári szolgáltatás
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
__________
5. számú Függelék a 2/2018. (IV.3.) önkormányzati rendelethez
Az önszerveződő közösségek és képviselőik megnevezése
Olaszliszkáért Egyesület
képviseli: Mitrikné Oldal Aranka elnök
Olaszliszkai Polgárőr Egyesület
képviseli: Balázsiné Kaczur Anikó elnök
Olaszliszkai Sportegyesület
képviseli: Balázsi Gyula elnök

20

SZMSZ 1. számú melléklet
Olaszliszka Község Önkormányzatának társulásaira átruházott hatáskörök:
1. A Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulásra átruházott hatáskörök:
1.1. a társulás gondoskodik az egészségügyi alapellátás együttes szervezésén belül a központi
orvosi ügyelet megszervezéséről és fenntartásáról.
1.2. a társult önkormányzatoknál és az önkormányzatok szervezeteinél a Társulás gondoskodik a
belső ellenőrzés megszervezéséről, és fenntartásáról.
1.3. Területfejlesztési feladatellátás:
1.3.1. A területfejlesztés tekintetében a Társulás vizsgálja és értékeli a térség társadalmi,
gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait,
1.3.2. kidolgozza és elfogadja a Társulás területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok
megvalósítását,
1.3.3. koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt –
szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és a civil szervezetekkel.
7./ napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Megkérem aljegyző urat, legyen szíves a képviselő-testületet tájékoztatni a
Tóth és Tóth Ügyvédi Iroda általi megkeresésről.
dr. Séra Róbert aljegyző felolvassa Dr. Tóth András Ádám ügyvéd elővásárlási jog gyakorlásáról
szóló levelét.
Fekete Gyula polgármester: Az önkormányzat közmunka programja szűkülni fog. Ilyen nagy terület
megvásárlására nem lesz lehetőségünk. Aki egyet ért azzal, hogy az elővásárlási jogunkat ne
gyakoroljuk az olaszliszkai külterületi 0144/8 helyrajzi szám alatt felvett ingatlannal kapcsolatban,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
18/2018. (III.29.) határozata az olaszliszkai külterületi 0144/8 helyrajzi szám alatti
ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gál Ákos Attila, mint eladó és Tóth
György, mint vevő által kölcsönösen kialkudott vételár (5.000.000,- Ft) ismeretében úgy határozott,
hogy nem kívánja gyakorolni az őt a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (6)
bekezdése alapján megillető elővásárlási jogát az olaszliszkai külterületi 0144/8 helyrajzi szám alatt
felvett, 5 ha 2202m2 területű, 67,93 Ak értékű ingatlannal kapcsolatban.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Kamarási Zoltánné képviselő: Szeretném elmondani, hogy tarthatatlan, ami az alvégen van. A
buszmegállónak a hétvégén szétrúgták az oldalát, a Vitányi féle háznak a tetőszerkezete beszakadt,
a Csokiék portáján még mindig sok a szemét. Az a legnagyobb baj, hogy nincs aki ellenőrizze a
közmunkásokat. Cziczerné arról tájékoztatott, hogy 1,5 éve több alkalommal is volt a hivatalban
azzal kapcsolatban, hogy a ½ 7-es busz nem áll meg a buszmegállóban.
Fekete Gyula polgármester: Én azzal a fiatalasszonnyal még nem beszéltem erről és a kollégáim sem
mondták, hohg őket megkereste volna. Szerdán reggel beültem a saját autómba és megnéztem a
szemétszedőket. Hat zsák szemetet szedtek össze.
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Holykó Lászlóné képviselő: Az alsó buszmegállónál esős időben olyan pocsolya és sár van, hogy nem
lehet a buszra felszállni.
A szegregációs pályázattal kapcsolatosan is sok téves információ kering a településen. Ha jól tudom
minden szegregátumba elhelyezésre kerül 1 db konténer addig, amíg a szolgáltatóházak meg nem
épülnek. Szolgáltató ház épül a Dankó Pista útra, a Vasvári Pál utcába a Kardos féle telekre és a
Kossuth útra a Gertnerék szomszédságába.
Fekete Gyula polgármester: A konténerek csak addig lesznek bérelve, amíg a másik szegregációs
pályázat keretében meg nem épülnek a szolgáltató házak és a szolgáltató pont. Négy darab ingatlan
kerül felújításra, míg kettő darab ingatlant építéssel fogunk kialakítani. Ezek lesznek majd az
önkormányzati szociális bérlakások.
Holykó Lászlóné képviselő: Szeretném még megkérdezni, hogy a Budainé lakása melletti szomszédok
fel lettek-e szólítva a WC miatt?
dr. Séra Róbert aljegyző: A felszólítást kiküldtem, de még nem ellenőriztem le, hogy megvalósult-e a
mellékhelyiség megépítése. Kiss Zsolt bejött hozzám a hivatalba és azt mondta, hogy nincs pénze
WC-t építeni, mivel nemrég szabadult a börtönből.
Holykó Lászlóné képviselő: Mi igaz abból, hogy négy közmunkásunk közalkalmazott lett.
Fekete Gyula polgármester: A közmunka programunkat úgy fogadták el, ha három főt
visszafoglalkoztatunk. Akkor azt vállaltuk, hogy kilenc hónapra foglalkoztatjuk Marikát, Zsanit és
Pistit. Március 19-től december 19-ig tart ez a program.
Holykó Lászlóné képviselő: Milyen díjazásban részesülnek a közmunkásaink, amikor esős idő van és
hazamennek.
Fekete Gyula polgármester: Ha kilenc órakor még esik, akkor hazamennek, és délben vissza kell
jönniük. Ha csak csepereg, akkor dolgozni kell, mivel mindenkinek van csizmája és esőkabátja.
Mikita József képviselő: Van három mezőőrünk, akiket szüret óta nem láttunk. Be lehetne vonni őket
munkafelügyelőknek. Szeretném megkérdezni, hogy a Határi út az önkormányzaté-e?
Fekete Gyula polgármester: Igen.
Mikita József képviselő: Mindkét oldalán a Bunda keresztig nagyon sok a szemét. A mélyútba pedig
személyautóval nem lehet közlekedni.
Fekete Gyula polgármester: A fakitermelés előtt láttam, hogy milyen állapotban volt. Meg fogom nézni,
és kötelezni fogjuk őket az akkori állapot visszaállítására.
Mikita József képviselő: A szolgálati lakások bérleti díját is rendezni kellene. Az Aviánk eddig
garázsban állt, most kivittük a tanyába, azt is meg kellene próbálni eladni. A Traktérrel
kapcsolatban léptünk-e már valamit?
dr. Stumpf Enikő jegyző: Ahogy a közmeghallgatáson is szó volt róla a Traktér épülete magántulajdon.
Kötelezni nem tudjuk a tulajdonost a felújításra.
Mikita József képviselő: Most már kezd életveszélyessé válni.
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Fekete Gyula polgármester: A Vitányi Béla bácsiék féle lakással kapcsolatosan meg kell nézni, hogy ki a
tulajdonosa és kötelezni kell őket a bontásra.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: A Burgondián lévő partfalszakadás is egyre nagyobb gondot
okoz.
Fekete Gyula polgármester: Megbeszéltem a katasztrófavédelmi igazgatósággal, azt ígérték a jövő héten
jönnek megnézni.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: A munkaterv elfogadásakor döntöttünk a falubejárásról is. El
kell dönteni, hogy melyik nap menjünk. Én javaslom, hogy április 16-án hétfő reggel 8 órakor
találkozzunk a hivatal előtt.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a választási előkészületek
folyamatosak, az oktatások megtörténtek, kellően felkészülten várjuk a választást.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, megköszönöm
mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 16 óra 10 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

