JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31.
napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
jelenléti ív szerint
Képviselő-testület részéről
Fekete Gyula
Bertáné Batta Magdolna
Holykó Lászlóné
Kamarási Zoltánné
Mikita József
Mikó Zoltán
Mitrikné Oldal Aranka
Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Dr. Séra Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
j aljegyző

Meghívottak
Pongráczné Szerencsi Judit
Séra Ferencné
Balázsiné Kaczúr Anikó
Balázsi Gyula

könyvvizsgáló
köztisztviselő
Olaszliszkai Polgárőr Egyesület elnöke
Olaszliszkai Sportegyesület elnöke

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Külön köszöntöm Balázsiné Kaczúr Anikót
az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület elnökét és Balázsi Gyulát az Olaszliszkai Sportegyesület elnökét.
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./ Olaszliszka Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
3./ Olaszliszka Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
elfogadása
4./ Összefoglaló éves jelentés a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
5./ Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda Alapító Okiratának módosítása (mini bölcsődei csoport)
6./ Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata
családgondozójának tájékoztatója a gyermekvédelem helyzetéről
7./ Olaszliszkáért Egyesület beszámolója
8./ Olaszliszkai Polgárőr Egyesület beszámolója
9./ Olaszliszkai Sportegyesület beszámolója
10./ Egyebek
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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./ Olaszliszka Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
3./ Olaszliszka Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
elfogadása
4./ Összefoglaló éves jelentés a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
5./ Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda Alapító Okiratának módosítása (mini bölcsődei csoport)
6./ Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata
családgondozójának tájékoztatója a gyermekvédelem helyzetéről
7./ Olaszliszkáért Egyesület beszámolója
8./ Olaszliszkai Polgárőr Egyesület beszámolója
9./ Olaszliszkai Sportegyesület beszámolója
10./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Fekete Gyula polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy lejárt határidejű határozatunk
nincs.
2./ Napirendi pont: Olaszliszka Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
Fekete Gyula polgármester: Felkérem Juditot, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a költségvetés
módosításáról.
Séra Ferencné gazdálkodási előadó felolvassa és megmagyarázza az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztést, mely jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése a módosítással kapcsolatban?
Holykó Lászlóné képviselő: A pénzügyi bizottság a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló
rendeletet megtárgyalta, javasoljuk elfogadásra.
Fekete Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy aki a második napirendi ponthoz kapcsolódó rendelet-tervezettel egyet ért,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
1.§ A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
558.359.117 Ft
költségvetési bevétellel
558.359.117 Ft
költségvetési kiadással
állapítja meg.”
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2. § Ez a rendelet 2018. május 31-én 16 óra 15 perckor lép hatályba.
3./ Napirendi pont: Olaszliszka Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
Fekete Gyula polgármester: A bizottsági ülésen ezt a rendelet-tervezetet is megtárgyalta a gazdasági
bizottság. Megkérdezem Juditot, hogy a kiküldött anyagot kívánja-e kiegészíteni?
Séra Ferencné gazdálkodási előadó: A kiküldött beszámoló részletes bemutat mindent. Ha valakinek
kérdése van, megpróbálok válaszolni rá.
Holykó Lászlóné képviselő: A pénzügyi bizottság a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendeletet megtárgyalta, elfogadásra javaslom.
Fekete Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy aki a harmadik napirendi ponthoz kapcsolódó rendelet-tervezettel egyet ért,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
Olaszliszka Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
526.663.345 Ft
Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
408.866.073 Ft
153.402.474 Ft
helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3.,
mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét
a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül
megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 6.3., mellékletekben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítést a 8.1,-8.1.1, 8.1.2,
.,8.2.,8.2.1 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
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3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a
2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek
vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2018. május 31-én 16 óra 30 perckor lép hatályba.
4./ Napirendi pont: Összefoglaló éves jelentés a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Fekete Gyula polgármester: Megkérdezem Enikőt, hogy a kiküldött anyagot ki kívánja-e egészíteni?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A napireni ponttal kapcsolatos részletes előterjesztést kiküldtük. Az
államháztartási előírások miatt kerül ez a napirend a képviselő-testület elé. Minden évben a
zárszámadással egyidejűlegbe kell mutatni az előző évi belső ellenőrzésnek az összegző jelentését.
Olaszliszka településen a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társuláson keresztül történik a
belső ellenőri feladat ellátása. Egy fő belső ellenőrt foglalkoztat a 16 település, aki egy
meghatározott ütemterv alapján végzi a munkáját, amit minden évben a képviselő-testületek
fogadnak el. Az elmúlt évnek az ellenőrzéseit mutatja be a kiküldött anyag tervezeti és végrehajtási
szinten is, illetve azokat a javaslatokat fogalmazza meg, amelyek a munkánk szinvonalának
javítására a belső kontrollok megfelelő működtetésére javasol. Én elfogadásra javaslom a képviselőtestületnek a jelentést.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek észrevétele, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki a jelentést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
32/2018. (V.31.) határozata Olaszliszka Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési
tervének teljesítéséről szóló összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról
A Képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt, Olaszliszka Község Önkormányzata és a
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről szóló
összefoglaló éves ellenőrzési jelentést megtárgyalta, és az abban foglaltakat elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
5./ Napirendi pont: Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda Alapító Okiratának módosítása (mini
bölcsődei csoport)
Fekete Gyula polgármester: Megkérem Enikőt, hogy ismertesse ezt a napirendi pontot.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Korábban már beszéltünk arról, hogy a köznevelési törvényben foglalt azon
lehetőség, hogy egy óvodán belül valamely csoport egységes óvoda-bölcsődei csoportként
működjön 2018. augusztus 31.-én megszűnik. A köznevelési törvény tartalmaz egy olyan
rendelkezést is, hogy minden intézményi átszervezésről az adott év május 31. napjáig meg kell
hozni a képviselő-testületeknek a döntést az alapító okirat módosításával. Arról szól tehát ez a
napirendi pont, hogy az óvoda a jövőben egy többcélú intézményként, tehát továbbra is
köznevelési intézményként működjön, és ebbe beintegrálódjon az új szervezeti forma a mini
bölcsőde.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése vagy észrevétele? Amennyiben nincs, aki az
Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda Alapító Okiratának módosításával az előterjesztésben foglaltak
szerint egyet ért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
33 /2018. (V.31.) határozata Kerekerdő Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete 2018. szeptember 1. napjától a Kerekerdő
Óvoda átszervezését rendeli el az alábbiak szerint:
1. A jelenlegi egységes óvoda-bölcsőde átalakul óvoda-bölcsőde többcélú intézménnyé, a
bölcsődei feladat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 43/A § (1) bekezdése alapján mini bölcsőde szervezeti formában kerül ellátásra.
2. Az óvoda-bölcsőde többcélú intézmény neve 2018. szeptember 1. napjától Kerekerdő Óvoda
és Bölcsőde névre változik.
3. A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kerekerdő Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratát e határozat
melléklete szerint elfogadja.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítás törzskönyvi kivonaton
való átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
6./ Napirendi pont: Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálata családgondozójának tájékoztatója a gyermekvédelem helyzetéről
Fekete Gyula polgármester: Erről minden éven beszélünk, a Zempléni Családokért Alapítvány minden
évben beszámol a munkájáról. Az alapítvány elnöke megküldte részünkre a beszámolót, megkérlek
benneteket, hogy mondjátok el a véleményeteket erről.
Kamarási Zoltánné képviselő: Nekem több dolog is szemet szúrt ebben a beszámolóban. Az egyik,
hogy azt írják: a településen az elmúlt évben megduplázódott a védelembe vett gyermekek száma,
továbbá: egyre fiatalabb korban és egyre alacsonyabb végzettségű fiatal lányok esnek teherbe és
tartják meg a gyermeket megfelelő háttér nélkül. Úgy gondolom, hogy ez a megfelelő kontroll
hiányára utal, de ennek ellenére azt tartalmazza a beszámoló, hogy rendszeresen látogatják a
családokat. Szerintem jóval többet kellene ezzel a problémával foglalkozni, jó lenne, ha hetente
kijárna hozzájuk valaki és állandó kontroll alatt kellene őket tartani.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki a Zempléni Családokért
Alapítvány Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolóját elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
34/2018. (V.31.) határozata Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálata családgondozójának tájékoztatója a gyermekvédelem helyzetéről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zempléni Családokért Alapítvány Térségi
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata családgondozójának beszámolóját a gyermekvédelem
helyzetéről megtárgyalta és azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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7./ Napirendi pont: Olaszliszkáért Egyesület beszámolója
Fekete Gyula polgármester: Felkérem Mitrikné Oldal Arankát az Olaszliszkáért Egyesület elnökét,
hogy szíveskedjen tájékoztatni a képviselő-testületet.
Mitrikné Oldal Aranka az Olaszliszkáért Egyesület elnöke felolvassa és értékeli a 2017-os évet,
amely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fekete Gyula polgármester: Az egyesület munkájával kapcsolatban van-e valakinek kérdése?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja az Olaszliszkáért Egyesület beszámolóját, az
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
35/2018. (V.31.) határozata az Olaszliszkáért Egyesület beszámolójáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Olaszliszkáért Egyesület elnökének
beszámolóját az egyesület 2017. évi tevékenységéről megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./ Napirendi pont: Olaszliszkai Polgárőr Egyesület beszámolója
Fekete Gyula polgármester: Megkérem Balázsi Kaczur Anikót az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület
elnökét, hogy a polgárőri tevékenységgel kapcsolatosan tartsa meg a beszámolóját.
Balázsi Kaczur Anikó az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület elnöke felolvassa és magyarázza a
beszámolót, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm a beszámolót és szeretném azt is megköszönni, hogy
lelkiismeretesen végzitek a munkátokat.
Mikita József képviselő: Én is szeretném megköszönni a munkájukat és azzal szeretném kiegészíteni,
hogy jó lenne valamilyen módon honorálni a polgárőrök munkáját, amikor valamilyen rendezvényt
biztosítanak.
Fekete Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy aki elfogadja az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
36/2018. (V.31.) határozata az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület beszámolójáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület
megbízott elnökének beszámolóját az egyesület 2017. évi tevékenységéről megtárgyalta és azt
elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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9./ Napirendi pont: Olaszliszkai Sportegyesület beszámolója
Fekete Gyula polgármester: Megkérem Balázsi Gyulát az Olaszliszkai Sportegyesület elnökét, hogy
tartsa meg a beszámolóját.
Balázsi Gyula az Olaszliszkai Sportegyesület elnöke felolvassa és magyarázza a beszámolót, mely
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fekete Gyula polgármester: Megköszönöm a sportolóknak és a vezetésnek az elvégzett munkát. Ezzel
kapcsolatban van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki elfogadja az
Olaszliszkai Sportegyesület beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
37/2018. (V.31.) határozata Az Olaszliszkai Sportegyesület beszámolójáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Olaszliszkai Sportegyesület elnökének
beszámolóját az egyesület 2017. évi tevékenységéről megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Az egyebekben először megkérem Enikőt, hogy a szegregációs pályázattal
kapcsolatban tájékoztassa a testületet.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A pályázat olyan fázisba került, hogy ki kellene választani azt a közbeszerző
céget, aki majd megfogja kérni az ajánlatokat a konténerekre, illetve egyéb olyan
eszközbeszerzésekre, amelyek beszerzési kötelezettség alá esnek. Az ajánlattételi felhívás kiküldére
került öt cégnek, az AGILITAS Kft., az Elysium Consulting Kft., a Kormos Ügyvédi Iroda, a
Mészáros Ügyvédi Iroda és Szabadka Sándor egyéni vállalkozó. Az ajánlattételi határidő tegnap járt
le, mind az öt cég benyújtotta az ajánlatát, ezek közül a legkedvezőbb ajánlatot az AGILITAS Kft.
adta, ennek a nettó összege 750.000,- Ft. Természetesen ez a költség a pályázatból kerül
finanszírozásra.
Fekete Gyula polgármester: Javaslom, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot fogadja el a testület.
Van-e valakinek hozzáfűzni valója?
Amennyiben nincs, aki egyet ért azzal, hogy az EFOP 1.6.2-16 "Szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal" Olaszliszka településen elnevezésű pályázattal kapcsolatos
közbeszerzési feladatokat az AGILITAS Kft. lássa el, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
38/2018. (V.31.) határozata EFOP 1.6.2-16 "Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal" Olaszliszka településen elnevezésű pályázattal kapcsolatos közbeszerzési feladatot
ellátó gazdasági szereplő kiválasztásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP 1.6.2-16 "Szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal" Olaszliszka településen elnevezésű pályázattal kapcsolatos
közbeszerzési feladatának ellátásához kapcsolódóan benyújtott ajánlatok alapján nyertes
ajánlattevőként az AGILITAS Kft. (3400 Mezőkövesd, Kiss István út 26.) ajánlattevőt hirdeti ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Gyula polgármestert, hogy az AGILITAS Kft.-vel nettó
750.000,- Ft vállalási díj ellenében a vállalkozói szerződést megkösse.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: képviselő-testület
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Fekete Gyula polgármester: 2018. június 6.-ig be kell adni a komp felújítására vonatkozó pályázatot,
amihez a jóváhagyást már megküldtük a hajózási felügyeletnek. Kaptunk már ajánlatot az
automatika felújítására 1.795.000,- Ft összegben, valamint magára a komp felújítására is, ami
magába foglalja a lemezek és bordák cserélést 10.660.000,- Ft összegben. Ennek a két ajánlatnak az
összege 12.455.000,- Ft, aminek a 20%-a lesz az önrész. Természetesen ez az összeg csökkenhet,
ha a hajózási főhatóság alacsonyabb összeget hagy jóvá. Sajnos még nem jött visszajelzés a hatóság
részéről, így javaslom, hogy a legmagasabb összeggel hozzon döntést a testület.
Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy adjuk be a pályázatot a komp
felújítására, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
39/2018. (V.31.) határozata a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek
felújítására vonatkozó támogatás iránti kérelem benyújtásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt – a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek
felújítására vonatkozó támogatására.
Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a komp tartós üzemeltetésének fenntartásáról
minimum 5 évig gondoskodik, vállalja – 2 millió forint feletti támogatásnál – a 3 év elidegenítési
tilalmat.
A felújítás összértéke: bruttó 12.455.000,-Ft Az igényelt támogatás bruttó 9.964.000,- Ft
Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a saját erőt 2.491.000,-Ft összegben, a felújítás összértékének
20%-ban, a 2018. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Fekete Gyula polgármester: Szeretném javasolni, hogy a következő ülésre napirendi pontként vegyük
fel a Szent Erzsébet Zarándokház és az Esze Tamás utcai szálláshely működtetését, valamint
megkérek minden testületi tagot, hogy gondolkozzanak el rajta van-e olyan személy, akit
díszpolgári címmel szeretnének kitüntetni. Egyebek között szeretném még tájékoztatni a testületet,
hogy az a további tüzelőanyag támogatás, amiről márciusban döntött az országgyülés a rendes éves
tüzifatámogatással együtt lesz kiosztva, ugyanis ezen támogatást 2019. február 15. napjáig kell a
rászorulók részére eljuttatni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy a Rákóczi úton Román Mikiék mellett le
van-e kaszálva az önkormányzat területe, mert sok gyerek jár oda focizni. A keresztet vissza kellene
állítani a Bánom út végére, a zsidó temető végén nem ég a villany, a szemétszedők még mindig nem
mennek le a patakig és a telkek nincsenek rendszeresen kaszálva.
Fekete Gyula polgármester: Az a telek már le lett kaszálva, a keresztet majd megkeressük. Sajnos nincs
olyan ember, aki kézi kaszával tudna kaszálni, de vettünk már két új fűkaszát és már elkezdték
csinálni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Van továbbá egy olyan felvetésem, hogy alkosson rendeletet a testület a
településkép védelmében, ami alapján településkép védelmi adót tudnánk kivetni.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A helyi adókról szóló törvény alapján van lehetőség helyi adó bevezetésére,
azonban erre csak a tárgyévet követően kerülhet sor, ugyanis év közben nem lehet súlyosbítani az
adóalanyok adóterhét. Annyit szeretnék még ehhez hozzáfűzni, hogy ezt jól át kell gondolnia a
testületnek
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Nehéz lesz megtalálni a tulajdonost, mert sok lakást csak bérelnek.
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Fekete Gyula polgármester: Javaslom, hogy erre a kérdésre térjünk vissza a szeptemberi ülésünkön.
Holykó Lászlóné: A Belsőkocsord úton nem lehet közlekedni, mert mindenki kint parkol az utcán.
Fekete Gyula polgármester: A körzeti megbízottal végigmentem azon az úton, azt mondta, hogy
közlekedési tervet kell készíteni és olyan táblát kihelyezni, ami tiltja az úton lévő megállást.
Holykó Lászlóné: Ezen a héten voltunk bent a hivatalban átnézni a befizetett számlákat és azt
tapasztaltuk, hogy a Zarándokházért, a Művelődési Házért és a konyháért nem minden rendezvény
után lett befizetve a bérleti díj, valamint a szolgáltatások igénybevételéért sem fizetett mindenki. A
temetőről nincs elszállítva a szemét, valamint az a hír járja, hogy a tolcsvai temetőben dolgoznak az
olaszliszkai közmunkások.
Fekete Gyula polgármester: Nem munkaidőben dolgoztak ott a közmunkások és úgy tudom, hogy
rendesen ki lettek fizetve.
Mikita József képviselő: A falubejárás óta a híd alatt és az út mellett ugyanúgy ott van még az
összekötözött szemét. Az önkormányzat által termelt tököt fel kellene használni az állatok
etetéséhez.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek észrevétele? Amennyiben nincs, megköszönöm
mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 19 óra 45 perckor véget ért.
K.m.f.

Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

