JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 28.
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
Mitrikné Oldal Aranka
Mikita József
Mikó Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
dr. Séra Róbert
Meghívottak

jegyző
aljegyző

Balázsi Gyula
Gombár István

munkavezető
munkavezető

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./ Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda vezetőjének beszámolója a 2017/2018. nevelési év munkájáról
3./ Munkavezetők beszámolója a közmunka programról
4./ Tájékoztató az Esze Tamás utcai Turistaszállás üzemeltetéséről
5./ Díszpolgári cím adományozása
6./ 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./ Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda vezetőjének beszámolója a 2017/2018. nevelési év munkájáról
3./ Munkavezetők beszámolója a közmunka programról
4./ Tájékoztató az Esze Tamás utcai Turistaszállás üzemeltetéséről
5./ Díszpolgári cím adományozása
6./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Fekete Gyula polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy lejárt határidejű határozatunk
nincs. Tájékoztatom a testület tagjait arról is, hogy az óvoda felújítása elkezdődött, viszont a piaci
program 30 napot csúszik, tulajdonjog rendezési probléma miatt.
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2./ Napirendi pont: Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda vezetőjének beszámolója a 2017/2018.
nevelési év munkájáról
Fekete Gyula polgármester: Megkaptuk a beszámolót. Megkérdezem óvodavezető asszonyt, kívánja-e
kiegészíteni?
Bertáné Batta Magdolna óvodavezető: Megköszönöm polgármester úrnak, képviselő társaimnak és a
hivatal dolgozóinak mindazt a támogatást, amit az óvoda felé nyújtottak. A céljaink a 2017/2018-as
nevelési évben megvalósultak. Akinek a beszámolóval kapcsolatban kérdése van, szívesen
válaszolok rájuk.
Fekete Gyula polgármester: Szeretném megköszönni az óvoda dolgozóinak a tevékenységét, a
munkájukat. Van-e valakinek kérdése vagy észrevétele a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben
nincs kérdés, aki az Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda vezetőjének beszámolóját elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
40/2018. (VI.28.) önkormányzati határozata Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda vezetőjének
beszámolója a 2017/2018. nevelési év munkájáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda
vezetőjének beszámolóját a 2017/2018. nevelési év munkájáról megtárgyalta és azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ Napirendi pont: Munkavezetők beszámolója a közmunka programról
Fekete Gyula polgármester: Mielőtt a munkavezetőket meghallgatnánk, szeretném tájékoztatni a
testületet, hogy azokat a fealadatokat, amiket korábban meghatároztunk folyamatosan haladnak.
A sertéstelepen 14 db kocánk van, a jövő héttől folyamatosan fialnak. Ezen kívül 2 db kan
malacunk van, melyből az egyik már herélt és további 60 db süldő a telep állománya. Ahogy a
pénzünk engedi, úgy gazdálkodunk, tyúkállományra az idén nem pályáztunk.
A Szent Mihály dűlőben van 1ha nagyságú szántónk, amit az ősszel szeretnénk betelepíteni
bodzával. Először megkérem Gombár István munkavezetőt. hogy szíveskedjen a tevékenységükről
beszámolni.
Gombár István munkavezető: Ebben az évben is két fóliasátorban gazdálkodunk, az egyikben paprikát
és paradicsomot, míg a másikban uborkát termesztünk, az uborka szedése a jövő héten kezdődik.
Ebben az évben 11 kertben gazdálkodunk, melyekben hagymát, borsót, zöldbabot, burgonyát,
tököt, sárgarépát, petrezselymet, karalábét termesztünk. Minden növénykultúránk nagyon szépen
fejlődik, egyedül a Gönci-féle kertünkben lévő borsót támadta meg valamilyen betegség, még
kérdéses, hogy mit kezdünk vele. A rendőrkertben a sárgarépát és petrezselymet vitte el a tavaszi
nagy eső, ezért újravetettük céklával. A Vasvári Pál úton lévő földbe őszi búzát vetettünk.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem Balázsi Gyula munkavezetőt, hogy Ő is szíveskedjen a
beszámolóját elmondani.
Balázsi Gyula munkavezető: Ebben az évben a zarándokház elé megcsináltuk a vízelvezető árkot, a
templommal szemben lévő emlékmű környéket is felújítottuk. Folyamatosan végezzük a
vízelvezető árkok tisztítását. A Bánom út 1. szám alatti ingatlan hátsó részét megtisztítottuk a
gaztól. A Kossuth út 4. és 8. számú lakásokat körbekerítettük, folytattuk az épületek felújítását. Az
Esze Tamás út 11. szám alatt a hátsó támfalat felújítottuk, kifugáztuk. A szociális célú tűzifát
daraboltuk, fűrészeltük, kiszállítottuk. A Nemzeti Park területén 70m3 fát kivágtunk és az
önkormányzat telephelyére szállítottuk. A kerteket felásóztuk, vetésre elkészítettük. Folytatjuk az
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Ady Endre úton a vízelvezető árkok burkolását. A rendőrség épületén a külső vakolatot
kijavítottuk és lefestettük. A gamesz épületnek a külső javítása folyamatban van. Két temető
karbantartását látjuk el, kicseréltük az ülőpadokat. A település útjait folyamatosan kaszáljuk. Három
db szőlőültetvényt gondozunk. Folyamatosan gyártjuk a betonoszlopot, u elemet és térkövet.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése munkavezetőkhöz?
Kamarási Zoltánné képviselő: Én nem vagyok megelégedve a közmunka programmal. Úgy látom, hogy
a közmunkások fele nem dolgozik, sok a lógós. A Danka-féle portát tegyük már rendbe, rettenetes
benne a gaz. Azt szeretném kérdezni, hogy akik hajnalba bejárnak locsolni miért nem kapják meg a
csúszót. A kaszálás az valóban szép, de a Dankó Pistán nincs kaszálás. Az alvégre senki nem jön
locsolni, sepregetős asszonnyal sem találkoztam még az idén.
Mikita József képviselő: A bodza telepítést át kellene gondolni, ugyanis szerintem ettől az évtől
kezdődően gond lesz a felvásárlással. Javaslom, hogy a Losó Béla részére értékesített 1ha föld
árából vásároljunk máshol egy darab földet, illetve építeni kellene máshol egy komolyabb
játszóteret.
Holykó Lászlóné képviselő: Minek gyártjuk a térkövet, ha nem rakjuk le. Ha kiadjuk a munkát, azt
vissza is kellene ellenőrizni, valamint szondázni is gyakrabban kellene.
Fekete Gyula polgármester: Senkinek nem ígértem csúszót. Az egyik közmunkásnak mondtam, hogy
amennyiben hajnal 4 órára jön locsolni akkor délben már hazamehet. Megszoktam nézni a jelenléti
ívet, hogy van vezetve és meg szoktam kérdezni azt is, hogy ki hol van. Ha valaki táppénzen van,
köteles azonnal bejelenteni. Pávási Zolival már beszéltem, ha lesz rá kapacitása, lánctalpassal meg
fogjuk tolatni a Danka-féle kertet, hogy lehessen kaszálni. A földdel kapcsolatban igazad van.
Mikita József képviselő: Dezső Lászlónak van egy darab földje, azt meg lehetne venni.
Fekete Gyula polgármester: Fogok vele beszélni. A játszótérrel kapcsolatban azt gondoltam, hogy
jobban fog ez működni. Önerőből egy komolyabbat nem tudunk építeni. A szondázást valóban
nem sürgettük, elő fogjuk venni ezt a dolgot. Beszéltem a ZHK vezetőjével, ha a Dankó Pistán
összegyűjtjük a szemetet, megnézi és meg fogja mondani, hogy mennyit kell fizetnünk az
elhelyezésért.
Mikita József képviselő: A szemétszállításban is segítőkész vagyok.
Kamarási Zoltánné képviselő: Egy konténert kellene ott elhelyezni.
Fekete Gyula polgármester: Ha valaki WC-t akar csinálni magának és kiássa a gödröt, partner vagyok
benne, hogy segítsek. Van-e valakinek még észrevétele? Amennyiben nincs, aki a munkavezetők
beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
41/2018. (VI.28.) önkormányzati határozata Munkavezetők beszámolója a közmunka
programról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Olaszliszka Község Önkormányzat
közmunka programjában résztvevő munkavezetők beszámolóját a közmunka programról
megtárgyalta és azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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4./ Napirendi pont: Tájékoztató az Esze Tamás utcai Turistaszállás üzemeltetéséről
Fekete Gyula polgármester: Megkaptuk a működési engedélyt az üzemeltetésre. Meg kellene
határoznunk, hogy nyári, illetve téli időszakban egy éjszakáért mekkora összegű szállásdíjat kérjünk.
Kamarási Zoltánné képviselő: Szerintem 2.000,-Ft-ot el lehetne kérni egy éjszakáért.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Nem üzleti célú szálláshelyre kértük a működési engedélyt, de ennek is
megvannak a feltételei, amit biztosítani kell. Az alaptevékenység keretében fogja üzemeltetni az
önlormányzat a szálláshelyet.
Fekete Gyula polgármester: Ha van rá igény, most használjuk ki ennek a lehetőségét. A szálláshelyet
már nagyjából be is rendeztük, új berendezés került bele. Az udvar hátsó részében sátorozásra is
van lehetőség, ennek a díját is meg kellene határoznunk.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: A sátorozásért szerintem 1.000.-Ft-ot kérhetnénk éjszakánként.
Holykó Lászlóné képviselő: A zarándokházat is be kellene üzemelni. Lenne rá igény, hiszen sok kenus
evez a Bodrogon.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy a turisztikai szálláshely igénybevételéért
éjszakánként nyári időszakban 2.000.-Ft, téli időszakban 3.000.-Ft, a sátorozók pedig 1.000.-Ft
összeget fizessenek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
42/2018. (VI.28.) önkormányzati határozata az Esze Tamás utcai Turistaszállás üzemeltetéséről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Olaszliszka Község Önkormányzata által
3933 Olaszliszka, Esze Tamás utca 11. (902. helyrajzi szám) alatti, nem üzleti célú közösségi,
szabadidős szálláshely, mint „Turistaszállás” üzemeltetetését az alábbiak szerint határozza meg:
A szálláshelyért vendég éjszakánként fizetendő díj összegét április 15-től október 15-ig
2.000.-Ft/nap, október 16-tól április 14-ig 3.000.-Ft/nap, míg sátorozóknak egységesen
1.000.-Ft/sátorhely/nap összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5./ Napirendi pont: Díszpolgári cím adományozása
Fekete Gyula polgármester: A polgárőrök gyűlésén született egy javaslat, melyről jegyzőkönyvi kivonat
is készült, hogy Ézsiás István és Cserny József részére díszpolgári címet adományozzon Olaszliszka
Község Önkormányzata. Ezt az ajánlást azért hoztam be a testületi ülésre, mert a polgárőrség
megszavazta. Mi a véleményetek?
Kamarási Zoltánné képviselő: Ezeket az embereket a település 80%-a nem ismeri. Erre a címre az
hivatott, aki a településen maradandót alkotott.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Nekem is ez a véleményem, a díszpolgári címért sokat kell
tenni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Szerintem ezt jegeljük.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Szerintem pedig az a kortárs művészet, amit Ő itt Olaszliszkán
képvisel, az a település hírnevét öregbíti. Ő alakította ki a posta múzeumot is.
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Holykó Lászlóné képviselő: Amit kért az önkormányzattól mindent megkapott.
Mikó Zoltán képviselő: Nem érett Ő meg arra, hogy díszpolgár legyen, de sokat tett a településért.
Fekete Gyula polgármester: Enikő mi a véleményed?
dr. Stumpf Enikő jegyző: Ha lesz a közeljövőben valamilyen rendezvényünk, akkor ott meg lehet neki
köszönni egy emlékplakettel az Olaszliszkáért tett munkáját.
Fekete Gyula polgármester: Aki azzal egyet ért, hogy ne támogassuk a polgárőrség javaslatát, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
43/2018. (VI.28.) önkormányzati határozata Díszpolgári cím adományozásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgybani javaslatot megtárgyalva úgy
határozott, hogy nem támogatja az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület díszpolgári cím
adományozására tett javaslatát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Mindnyájan tudjuk, hogy Máté Misi meghalt. Az édesapja szőlővel
betelepített egy darab földet, ami az önkormányzat tulajdona. Meg kellene oldani, hogy a lánya meg
tudja örökölni ezt a területet. Beszéltem a földhivatal vezetőjével, aki azt tanácsolta, hogy egy
jelképes összegért a képviselő-testület adja el részére a földet. Máté Bernadett írt egy levet a
képviselő-testületnek, melyben kéri, hogy egy jelképes összegért, 10.000.-Ft-ért adjuk el részére. Azt
javaslom, hogy támogassuk ezt a kérelmet, hogy a szőlőt meg tudja örökölni az édesapjától.
Aki azzal egyet ért, hogy Máté Bernadett részére az olaszliszkai 1813 hrsz-ú 3133m2 nagyságú
önkormányzati ingatlant 10.000.-Ft összegért értékesítsük, kérem, kézfelemeléssel jelezze
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
44/2018. (VI.28.) önkormányzati határozata az olaszliszkai zártkerti 1813 helyrajzi szám alatti
ingatlan értékesítéséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező
olaszliszkai zártkerti 1813 helyrajzi szám alatt található, 3133m2 területű, 10,9 kataszteri tiszta
jövedelmű, szőlő művelési ágú ingatlanát 10.000,- Ft, azaz tízezer forint eladási áron értékesíti Máté
Bernadett (anyja neve: Szabó Erzsébet Márta) 5600 Békéscsaba, Erzsébet lakópark 41. szám alatti
lakos részére, egyúttal felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés előkészítésével
kapcsolatos teendők ellátására, illetve az adásvételi szerződés aláírására
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
dr. Stumpf Enikő jegyző: A Hegyalja Általános Iskola igazgatója keresett meg bennünket azzal, hogy
20 gyermek balatoni nyári táboroztatásához anyagi segítséget kérjenek. A pályázatot megnyerték, de
az utaztatást meg kell oldaniuk.
Fekete Gyula polgármester: Személyesen kerestek meg a tanárok és elmondták, hogy ezek a gyermekek
olyanok, akik érdemesek erre a táborozásra.
Mikita József képviselő: Én azt mondom, segítsük őket.
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Mikó Zoltán képviselő: Én tudnám támogatni a tavalyi összeget a 100.000.-Ft-ot.
Fekete Gyula polgármester: Aki azzal egyet ért, hogy a Hegyalja Általános Iskola tanulóinak a nyári
táborozását az önkormányzat 100.000.-Ft-tal támogassa, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
45/2018. (VI.28.) önkormányzati határozata az Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola
tanulóinak az Erzsébet táborban való részvételének támogatásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hegyalja Általános
Iskola tanulóinak az Erzsébet táborban való részvételét 100.000,- Ft összegel kívánja támogatni az
önkormányzat. Az önkormányzat ezen összeget az Olaszliszkáért Egyesület részére fizeti meg,
amely szervezet köteles továbbfizetni azt a támogatottak részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
Kamarási Zoltánné képviselő: Az alsó buszmegálló oldala le van szedve, csináljunk már vele valamit.
Mikita József képviselő: A határi úttal kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy a kátyúzást és az
árok kaszálását nem lehet-e megcsinálni?
Fekete Gyula polgármester: Bitumenre nem kaptunk támogatást, az árokkal kapcsolatban pedig a
traktorra vennénk egy olyan gépet, mint a kpm-nek van és azzal meg tudnánk oldani a kaszálást.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, megköszönöm
mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 18 óra 10 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

