Jegyzıkönyv

Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. október 28-án
18 órától a körjegyzıség székhelyén megtartott ülésérıl

Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Mikó Zoltán alpolgármester Frikker Györgyné képviselı és
Kovalik Miklós képviselı igazoltan távol van.

Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet.
A képviselıtestület ülése határozatképes.
Fekete Gyula: kéri a kiadott napirendi pontok elfogadását.
A képviselıtestület 7 igen szavazattal a következı napirendi pontok tárgyalását hagyta jóvá.
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:

1.)

Elıterjesztés a lakáshoz jutók helyi támogatására vonatkozó rendelet megalkotására.
Elıterjesztı: körjegyzı

2.)

Elıterjesztés a Dankó Pista utcai lakók felzárkóztatására, életkörülményeinek
javítására.
Elıterjesztı: polgármester

3.)

Döntés a szennyvízelvezetési jogosultág módosításáról.
Elıterjesztı: polgármester

4.)

Tájékoztató az Idısek Napja rendezvény szervezésérıl.
Elıterjesztı: polgármester

5.)

Egyebek.

Zárt ülésen:
6.)

Döntés szociális gondozó pályázat elbírálásáról.

1.) Napirendi pont: Elıterjesztés a lakáshoz jutók helyi támogatására vonatkozó rendelet
megalkotására.

dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy a korábbi képviselıtestületi ülésen is tárgyalták az
elıterjesztést. A szabályozás megalkotása elıtt el kell dönteni szükséges-e ez a támogatás,

amennyiben igen, úgy a célhoz igazítják az egyes részletszabályokat. Tájékoztatásként közli,
hogy ilyen jogcímen a korábbiaktól eltérıen az önkormányzat normatív támogatásban nem,
részesül, az önkormányzat nem köteles ilyen támogatást biztosítani.
Szakács László: Felmerült a kérdés szükséges-e az ellátás? Álláspontja szerint kell, mivel
lakosságmegtartó hatása van. Az elıterjesztés jó, de szükséges a módosítás. Javasolja az
életkor határát 35-re leszállítani. Javasolja a 100 ezer forint támogatást építéshez és
vásárláshoz nyújtsák. Felújításra bıvítésre nem adna támogatást. Az 5.§ és a 6.§ törlendı az
elıterjesztésbıl, mivel a terhe nem arányos a támogatással. A hatáskört a pénzügyi bizottság
gyakorolná, ezzel megteremtıdne a fellebbezés lehetısége.
18 óra 10 perckor Kovalik Miklós képviselı megérkezik a képviselıtestület ülésére.
Pásztor Pál: javasolja a támogatás korlátozását az elıirányzat mértékéig.
A képviselıtestület 8 igen szavazattal a következı rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
10/2008. (X. 30.) rendelete
az elsı lakáshoz jutók helyi támogatásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
községben élı fiatal házasok és gyermeküket egyedül nevelı szülık lakáshoz
jutásának elısegítése érdekében, az alábbi rendeletet alkotta:
1. § A támogatásra jogosult az a községben állandó lakóhellyel rendelkezı fiatal
házas (élettárs), vagy gyermekét egyedül nevelı szülı, aki a községen lakóingatlant
vásárol, épít.
2.§ Nem jogosult támogatásra:
a.) házastársak (élettársak) esetén a házastársak, ha mindkét fél a 35. életévét
betöltötte,
b.) aki, lakáshoz jutók támogatásának jogcímén korábban támogatásban részesült,
3. § A lakáshoz jutók vissza nem térítendı támogatásának a mértéke lakóingatlan
vásárlása, építése esetén 100.000.- Ft.
4. § (1) A támogatás igényléséhez a lakóingatlan vásárlás, építés évében benyújtott
kérelem szükséges.
(2) a kérelemhez csatolni kell:
a.) vásárlás esetén az adásvételi szerzıdést,
b.) építés esetén igazolás a szerkezet kész (falazat-tetı) állapotáról,
5. § A támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a képviselıtestület a Pénzügyi
Bizottságra ruházza át.
6. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
7. § E rendelet hatályba lépésével Olaszliszka Község Önkormányzat
Képviselıtestületének a lakáscélú helyi támogatásról szóló 6/2002 (XII. 30.) a
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lakáscélú helyi támogatásról szóló 7/2003. (XI. 11.) és a lakáscélú helyi támogatásról
szóló 3/2006. (IV. 25.) számú rendelete hatályát veszti.

2.) Elıterjesztés a Dankó Pista utcai lakosok felzárkóztatására, életkörülményeinek
javítására.
Fekete Gyula: elmondja, hogy felmerült a társadalmilag leszakadt Dankó utcai lakosok
megsegítésének lehetısége. Támogatnák az ott élıket illemhely létesítésében, az LHT
pályázat keretén belül útfelújításban. A CKÖ részére irodát biztosítottak, melynek
felújításában, gépesítésében részt vettek.
dr. Rózsahegyi Ferenc: felmerült közegészségügyi és köztisztasági feladatokat ellátó épület
létesítése, ahol a rászorulók tisztálkodhatnak, moshatnak.
Ulimájerné Kállai Tímea: a hét elején egy bejáráson vettek részt, amelyen az emberekkel
folytatott beszélgetések közben merült fel, hogy támogatást adjanak. Már fellelhetıek a
különbségek az ott élık között. Van aki WC-t akar, van aki fürdıszobát, vagy éppen vizet
akarnak bevezetni. Pályázati lehetıség esetén segítenek a pályázat elkészítésében. A
segítségben részesítettekkel megállapodást kötnének, megegyeznének a feltételekben. Nem
arról szól az elképzelés, hogy kidobják a pénzt az ablakon. Elıször azokkal kezdenék, akik
készek az együttmőködésre, de velük is kis lépésekkel. Elsıdlegesen a saját ingatlanjaikat
kell rendbe tenni, majd a közterületet. A saját területek jelzéséhez szükséges a kerítkezés,
mely szintén támogatandó. Lehetne egy telepfelelıst választani, aki figyel és összefogja İket.
A nagymérető hulladéktároló konténert nem használják, ezért az ott felesleges. Az
alapítványuk partner ebben.
Szakács László: pénzügyi bizottság tárgyalta, bár nem kifejezetten pénzügyi tárgyú de anyagi
vonatkozásai vannak az elıterjesztésnek.
A bizottság véleménye szerint a testület adjon elvi támogatást. Volt korábban felzárkóztatási
program. Az elvi támogatást megadják, de ez kevés, konkrétumok szükségesek. A
fürdıházat kiemeli, mely ötlettıl személy szerint idegenkedik. Akik kiemelkedtek azokat
támogatni kell, hogy az életszínvonalukat meg tudják tartani. Szükséges volna egy
utcabizalmi, egy olyan, aki ott lakik, de javasolják, hogy ık válasszák meg maguk közül. Jó
módú cigányemberek jelentkeztek, hogy támogatnák az olaszliszkai cigányembereket, ezeket
a felajánlásokat össze kellene győjteni és támogatásra kellene használni.
Kovalik Miklós: Nem javasolja a fürdıszoba, WC kialakítását magánlakásokban, véleménye
szerint az önkormányzatoknak csak azokra a dolgokra kellene szorítkozni, amelyekre van
kompetenciája pl. vízelvezetés, útjavítás, Megjegyzi, ezeknek az embereknek a világ pénze is
kevés.
Szabó Zoltán: Udvari WC létesítését és vízvezeték létesítését támogatja. De ne az
önkormányzat csinálja meg, hanem ık, mármint a rászorultak. Fürdı létesítését pályázatból
támogatja, de egyéni fürdıszobák közpénzbıl építését nem.
19.40 perckor Batta Ferenc képviselı távozik a képviselıtestületi ülésrıl.
A képviselıtestület 7 igen szavazattal a következı testületi határozatot hozta:
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46/2008. (X. 28.) számú képviselıtestületi határozat: a Dankó Pista utcai lakosok
felzárkóztatásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete elvi támogatását adja a
hátrányos helyzető lakosság felzárkóztatására. Elsıdleges célként a közegészségügyi,
köztisztasági szempontokat kívánja érvényesíteni, elısegíteni, így WC, közfürdı,
kerítés létesítését, gyommentesítést.

3.) Döntés a szennyvízelvezetési jogosultság módosításáról.
Fekete Gyula: elmondja, hogy a szennyvíz beruházás idején kialakult a beállások száma,
technikai feltétele, azóta változott a helyzet, szükséges a korábbi állapot módosítása.
Javasolja, a Vasvári 55. szám 210 hrsz számú szennyvízbekötési jogosultság, Burgundia 815
helyrajzi számra történı átadását.
A képviselıtestület 7 igen szavazattal a következı testületi határozatot hozta:
47/2008. (X. 28.) számú képviselıtestületi határozat: szennyvízelvezetési jogosultság
módosításáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselıtestülete hozzájárul, hogy az Olaszliszka
210 hrsz ingatlanról a szennyvízelvezetési jogosultság az Olaszliszka 815. hrsz
ingatlanra átadásra kerüljön.

4.) Tájékoztató az Idısek Napja rendezvény szervezésérıl.
Fekete Gyula: elmondja, hogy minden évben a tisztességben megöregedett szépkorúakat
ünnepeljük, a jelenlegi anyagi helyzet nem teszi lehetıvé, hogy nagyobb összeget
ajándékozzanak, ezért tervezi, hogy egy vacsorával egybekötött kulturális programot
szervezne az önkormányzat mővészek fellépésével, egy meleg étellel, üdítıvel, némi borral,
majd egy csekély ajándékot adnának át, tavaly törölközıt kaptak az idısek, az idén
díszpárnát.

5.) Egyebek.
Fekete Gyula: A CKÖ megkereste az önkormányzatot, hogy a régi épület 3 helyiségét
használhassák, tanodát, internetes elérhetıséget, foglalkoztatási lehetıséget csinálnának az
épületben.
Kovalik Miklós: érdeklıdik, hogy az épület nem rendeltetésszerő használata esetén mit tudna
tenni az önkormányzat.
Szakács László: javasolja, hogy a helyiség használatot szerzıdésben rendezzék.
Kovalik Miklós: elmondja, hogy szépen elkészült a hivatal épülete, javasolja, hogy térfigyelı
kamerát is helyezzenek el a rongálások megfigyelése érdekében. Javasolja a Bánom úti
közkút térburkolását.
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Kamarási Zoltánné: érdeklıdik a Jónás-féle ingatlan helyzetérıl.
Fekete Gyula: elmondja, hogy a végrehajtóval egyeztetett, az ingatlan tehermentesítése
érdekében az örökösöknek kell megtenni a szükséges intézkedéseket.
Fekete Gyula: elmondja, hogy évek óta változatlan mértékő a költségtérítése, a kiadásai
megnövekedtek, ezért kéri a képviselıtestületet, lehetıségek szerint döntsenek a
költségtérítése mértékének emelésérıl.
A képviselıtestület vita nélkül 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
48/2008. (X. 28.) számú képviselıtestületi határozat: Olaszliszka község
önkormányzat képviselıtestülete Fekete Gyula (Adószáma: 8310793065)
polgármester költségtérítésének mértékét 2008. október 01-étıl a polgármester
illetményének 30 %-ában, azaz 108.000,-Ft-ban határozza meg.
Felhívja a körjegyzıt, hogy az összeg kifizetésérıl folyamatosan gondoskodjon.

A polgármester a képviselıtestület ülését 19 óra 50 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyzı

Fekete Gyula
polgármester
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