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Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26.
napján 17.00 órától a Művelődési Házban (3933 Olaszliszka, Szent István út 5.
szám) megtartott közmeghallgatásáról.
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A közmeghallgatáson megjelent 55 fő olaszliszkai lakos.
Fekete Gyula polgármester: Tisztelt Olaszliszkaiak, kedves vendégek, nagy tisztelettel és szeretettel
köszöntöm a mai közmeghallgatás valamennyi résztvevőjét. Mint polgármester egy rövid
tájékoztatót szeretnék adni, mielőtt a kérdéseket feltennék. A tavalyi közmeghallgatás idején még
sok bizonytalanság volt a polgármesteri hivatal életében, ugyanis Vámosújfalu nem fogadott
minket, Sárazsdánnyal ketten pedig kevesek voltunk, ezért kerestük meg Bodrogolaszit, hogy közös
hivatalt hozhassunk létre, ennek köszönhetően lett egy jegyzőnk dr. Stumpf Enikő személyében.
Ebben az évben ezidáig 12 képviselő-testületi ülést tartottunk, melyeken 65 határozatot hozott és 7
önkormányzati rendeletet alkotott a testület, aminek köszönhetően zökkenőmentesen tudott
dolgozni az önkormányzat és az önkormányzat hivatala. Június hónapban megválasztásra került az
alpolgármester is Bertáné Batta Magdolna személyében.
A képviselő-testület ebben az évben többpályázatot is benyújtott. Az előzetes híresztelésekkel
ellentétben az előző ciklus idejéből nem nyolc, hanem csak egy folyamatban lévő pályázat maradt
ránk, az is csak most fog befejeződni. Azt is tudja mindenki, hogy választási év után kevesebb
pályázatot szoktak kiírni, mi azonban igyekeztünk minden megjelenő pályázatra jelentkezni.
Pályáztunk többek között egy kisbuszra, ami körülbelül három hete érkezett meg a településünkre.
Pályáztunk gyermekétkeztetés feltételeit javító feltételek javítására, ahol tartaléklistára kerültünk. A
gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása támogatására
szintén pályáztunk, ahol nyertünk 1.500.000,- Ft-ot, szégyenszemre 400.000,- Ft-ot vissza kellett
fizetnünk, mert a hátrányos helyzetű gyerekek nem voltak hajlandóak délben felsétálni ebédelni.
Közforgalmú közútpótló folyami komp üzemeltetésére szintén pályáztunk, ez évente visszatérő
pályázati lehetőség, a felújítást és a vizsgáztatást meg tudjuk oldani a közmunkás dolgozókkal, így
az önrészt leszámítva szinte teljesen ingyen tudjuk üzemeltetni a kompot. Szintén pályáztunk az
önkormányzati feladatot szolgáló fejlesztésekre, ahol nem sikerült nyernünk, ahogy a belterületi
utak felújítására beadott pályázatunkkal sem. Óvodai, iskolai utánpótlás, sport és infrastruktúra
fejlesztésére is pályáztunk, sajnos itt sem nyerünk. Rendkívüli önkormányzati támogatásra is
nyújtottunk be kérelmet, ahol 1.900.000,- Ft-ot nyertünk. Szociális tüzifára az idén is nyertünk
4.300.000,- Ft-ot. Az idén fejeződött be a kamerarendszernek a kiépítése, megtörtént az átadás is.
A korábbi folyamatban lévő projekt keretében – ahol szeptemberben került sor a szerződés
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megkötésére a kivitelezővel – a katolikus templom mellett látható zarándok pihenőhelyet
szeretnénk befejezni. A vízminőség javítását szolgáló projekt még a régi együttműködésünk idején
elindult, most jutott olyan stádiumba, hogy sikerült a Sátoraljaújhelyi rendszerre rácsatlakoznunk.
A hivatal működésére kitérve: az év eddig eltelt időszakában 1540 iktatott és ezen kívül 884
alszámon iktatott ügyirat volt.
Az önkormányzat fenntartásában már csak az óvoda maradt, ahol nyáron változás történt a
vezetőségben, ugyanis Bertáné Batta Magdolna lett kinevezve az óvoda vezetőjének. Az
egészségügyi intézményeink vállalkozásban vannak, mind a háziorvosi, mind a védőnői, mind a
fogorvosi szolgálat. Van még egy napközis konyhánk, ahol 340 személyre főzünk és biztosítjuk a
gyerekek háromszori napközbeni étkezését.
Az idősekről is gondoskodik az önkormányzat a házi segítségnyújtás keretén belül, jelenleg 27
személy veszi igénybe ezt a szolgáltatást.
Az Olaszliszkán működő egyesületekkel is jó az önkormányzat kapcsolata. Az egyesületek közül a
legnagyobb az Olaszliszkáért Egyesület, ahol már működik borász és nyugdíjas szekció is, remélem
az egyesület által épített lovas bázis is mihamarabb elkezdheti a működését. A Polgárőr Egyesület
bár kis létszámmal működik, de így is tisztességgel helytáll, ezúton szeretném megköszönni az
egyesület megbízott elnökének a munkáját, hiszen ebben az évben sikerült az egyesületnek pályázati
úton egy autót beszereznie. Az Olaszliszkai Sportegyesület kisebb nehézségekkel nézett szemben
ebben az évben, tavasszal úgy nézett ki, hogy az őszi szezonban nem is tudnak indulni a
bajnokságban, de szerencsére újraszerveződött az egyesület.
Az egyházakkal is jó a kapcsolata az önkormányzatnak, mind a három felekezetnek a vezetője teljes
odaadással teljesíti a feladatát, sajnos azonban egyre kevesebben vagyunk a templomban, de
mindegyik atya azon dolgozik, hogy a templomok és az imaházak rendben legyenek, köszönöm
nekik is a munkájukat.
A vállalkozásokkal is működik az oda-vissza elv, azaz amelyik vállalkozás korrekten és
tisztességesen látja el a tevékenységét, akkor mis is próbálunk segíteni nekik és szeretném nekik is
megköszönni, hogy ennyi embert foglalkoztatnak Olaszliszkán. A médiában már egyre inkább azt
hallani, hogy az elkövetkező időben az állam nem az önkormányzatokat, hanem inkább a
vállalkozásokat szeretnék támogatni, minél több munkahelyet teremteni, mert sajnos a legnagyobb
munkáltató jelenleg az önkormányzat, ezzel el is jutottam a közmunkaprogramhoz.
A közmunkaprogram keretén belül 2015. március és október hónap között tátlagosan 169 embert
foglalkoztatott az önkormányzat. Ezeket az embereket különböző progranokban foglalkoztatjuk,
van mezőgazdasági, bio és helyi sajátosságok programunk.
Tartottunk ebben az évben is rendezvényeket, így májusban a családi napot és a szüreti boros
mangalica toros fesztivált.
Köszönöm, hogy meghallgattak, kérem akinek kérdése van a testület felé tegye fel, igyekszünk
válaszolni rá.
Mata Balogh Ferencné: Nagyon nehéz anyagi körülmények között élünk kilencen egy háztartásban,
amelyből hat ember munkaképes, ebből egyedül az Erik nevezetű gyermekemet foglalkoztatta az
önkormányzat és most ő is el lett bocsájtva azért, mert hazament munkaidő alatt WC-re, pedig
szólt is, hogy hova megy és miért, kérem magyarázza el a polgármester úr, hogy miért lett
elbocsájtva a fiam.
Fekete Gyula polgármester: A mai napon azért engedtem el hat embert – többek között a maga fiát is –
mert ezek az emberek finoman szólva nem túl szorgalmasak. Két nappal ezelőtt megkértem a
munkavezetőket, hogy a jelenléti ívet ne csak a munka kezdetén és végén irassák alá a
közmunkásokkal, ugyanis rendszeres volt, hogy a reggeli jelenléti ív aláírását követően a
közmunkások nem vették fel rögtön a munkát, hanem inkább hazamentek. A lakosság részéről is
rengeteg bejelentés érkezik, hogy a közmunkások kártyáznak és alszanak munkaidőben. Legutóbb
mikor kint voltam ellenőrizni a vasút oldalában a gaz írtását az Ön fiát alig tudtam felébreszteni,
olyan mélyen aludt a tűz mellett. Amikor tegnap a munkavezetők hoztak egy listát amelyen 12
olyan ember szerepelt, akik nem tartózkodtak a munkaterületen én megkértem a kolléganőimet,

3
hogy nézzék meg ezek közül az emberek közül kinek van már igazolatlan napja vagy fegyelmije. A
kolléganőim aláhúztak hat nevet, akiknek már volt fegyelmije vagy igazolazlan távolléte. Azt
mondtam, hogy ezeknek az embereknek kérem megszüntetni a munkaviszonyát.
Gertner János: Én tiszteletben tartom az Ön döntését, csak azt szeretném megtudni, hogy miért
lettünk úgy elengedve a hivataltól, hogy szociális segélyt kapjak, vagy álláskeresési bért.
Fekete Gyula polgármester: Én úgy gondolom, hogy egy éve minden hónapban legalább kétszer is
elmondtam a közmunkásoknak, hogy nem kétszer kell aláírni a jelenléti ívet reggel és este, a közte
eltelt időben pedig otthon kávézni és pihenni. A tegnap elküldött hat ember ismét ebbe a hibába
esett. Én eddig nagyon toleráns voltam a közmunkásokkal, igyekeztem mindenkinek megadni a
bizalmat, csak sajnos sokan visszaéltek ezzel a bizalmammal.
Horváth János: Én is tiszteletben tartom az Ön döntését, de kérem, hallgasson meg. Reggel a jelenléti
ív aláírását követően kértem a munkavezetőtől, hogy engedje meg, hogy a fiamnak a háza mögött
található portát rendbe tegyük, mert a kisebbség fel fogja szántani. Mi ott tartózkodtunk, ment a
fűrész, majd fél háromkor odajött a munkavezető, bedudált, de mi azt nem hallottuk a fűrésztől,
ezért nem tartom tiszetességesnek az azonali hatállyal történő elbocsájtást.
Fekete Gyula polgármester: Én továbbra is úgy gondolom, hogy túl sok mindent elnéztem eddig a
közmunkásoknak, minden problémjukra igyekeztem megoldást találni. Személy szerint, ha
összeszámolnám, hogy mennyi időt töltöttél effektíve munkával az itt töltött egy év alatt 50% nem
jönne ki. A konkrét esetre kitérve, a munkavezető szerintem téged nem a fiadhoz engedett
dolgozni, ha pedig oda engedett volna, akkor ott keresett és megtalált volna.
Gertner János: Nekem már csak egy kérésem volna polgármester úr felé, hogy az azonnali hatályú
felmondát változtassa közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetéssé, hogy legalább
tüzifát tudjak venni télre.
Fekete Gyula polgármester: Ha ez lebegett volna a szemed előtt ezelőtt két héttel, hogy amennyiben
nem tisztességesen dolgozom, és nem megyek el a munkahelyemre, akkor így fogok járni.
egyikőtök sem mondta, hogy én meguntam ezt a munkát, nem szeretnék tovább dolgozni, akkor
lehetett volna közös megegyezéssel megszüntetni a jogviszonyt.
Horváth Jánosné: Annyiban kellet volna segíteni ezeket az embereket, hogy legalább ne maradjanak
pénz nélkül és közös megegyezéssel kellet volna elengedni őket.
Gombos Géza: Egy közmunkával kapcsolatos problémára szeretnék rávilágítani, ugyanis nincs egy
olyan hely, ahol a közmunkások a dolgukat eltudnák végezni, ezért szükség lenne felállítani
közterületen is WC-ket. A másik problémám a kutyákkal kapcsolatos, ugyanis egyre rosszabb a
helyzet Olaszliszkán, sok kutya kószál szabadon veszélyeztetve ezzel a lakosságot és nem látom,
hogy tenne valamit az önkormányzat ez ellen.
Fekete Gyula polgármester: Kezdem a kutyákkal, gyakorlatilag nincs olyan testületi ülés, ahol ne
merülne fel ez a probléma. Megtettük a szabálysértési feljelentéseket a Sárospataki Járási Hivatal
felé, továbbá beszéltem a sárospataki menhely vezetőjével, aki vállalta, hogy heti egy-két kutyát be
tudnak fogadni. Biztosítottunk egy olyan helyiséget a református iskola egyik tantermében, ahol
mindenki a magával hozott elemózsiát eltudja fogyasztani és ott WC-re is eltud menni.
Lukács Tamás: Szó volt arról, hogy önkormányzat segít a Dankó Pista utcában lakóknak azzal, hogy
amelyik háznál nem található WC, azoknak épít egyet.
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Fekete Gyula polgármester: Én megígértem, hogy a Dankó Pista utcában 5 darab WC-t fogunk
készíteni, amit nem lehet eltüzelni. Azt is mondtam, hogy ezt akkor teszi meg az önkormányzat, ha
mindenki rendbe teszi a saját portáját.
Batta Ferenc: Azt szeretném megkérdezni, hogy a hangosbemondó működik-e, illetve hogy a
Barackos tanyánál a világítást meg lehet-e csinálni?
Fekete Gyula polgármester: Utánanézünk, hogy mi a probléma a hangosbemondóval, a barackos tanya
azonban közterületen kívül van, ezért az lenne a megoldás, hogy az ott lévő vállalkozások közösen
nyilatkoznak az ÉMÁSZ felé, hogy amennyiben megépül a hálózat, úgy vállalják, hogy
rácsatlakoznak.
Közben eszembe jutott még valami. Tisztelettel kérem a jelenlévőket, hogy vasárnap délután a
hivatal előtt elhelyezett adventi koszorú első gyertyagyújtására jöjjenek el. Köszönöm szépen
mindenkinek a megjelenést
A közmeghallgatás 18 óra 05 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

