Jegyzıkönyv
Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 27-én
17 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt képviselıtestületi
ülésérıl.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. Kovács János László képviselı igazoltan távol van.
Fekete Gyula: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet.
A képviselıtestület ülése határozatképes.
Fekete Gyula: kéri a képviselıtestület a kiadott napirendi pontok tárgyalását fogadja el elıre
véve azon napirendi pontot, melyhez meghívott érkezett.

A képviselıtestület 9 igen szavazattal a következı napirendi pontok tárgyalását fogadta el.
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.) Beszámoló a 2008. évi gyermekvédelmi tevékenységrıl.
Elıterjesztı: Ulimájerné Kállai Tímea családsegítı
2.)

Elıterjesztés az Olaszliszkai
felülvizsgálatára.
Elıterjesztı: körjegyzı

Közétkeztetési

Intézmény

alapító

okirata

3.)

Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló rendelet
módosításáról.
Elıterjesztı: polgármester

4.)

Döntés a térfigyelı rendszer, erıgép beszerzés és a kultúrház tetıhéjazata és
elektromos hálózata felújítására vonatkozó pályázat önrészérıl.
Elıterjesztı: polgármester

5.)

Egyebek.

1.) Napirendi pont: Beszámoló a 2008. évi gyermekvédelmi tevékenységrıl.
Ulimájerné Kállai Tímea: Elmondja, hogy a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen elkészítgette
a gyermekjóléti szolgálat 2008. évi tevékenységérıl szóló beszámolót, melyet szóban
kiegészíteni nem kíván. Ez elıterjesztéssel kapcsolatban a kérdésekre szívesen válaszol.
Szakács László: Sajnálatát fejezi ki, hogy Olaszliszka másik arca elnevezéső rendezvényre
meghívást nem kaptak, így azon részt venni nem tudtak. Érdeklıdik, hogy kap e jelzést a
családvédelmi szolgálat, amennyiben a gyermek az iskolából hiányzik.

Ulimájerné Kállai Tímea: elmondja, hogy a jelzırendszer mőködik, a problémákról
tájékoztatást kapnak, elsısorban ık, majd természetesen a jegyzı is, szabálysértési
feljelentést kap az üggyel kapcsolatban.
A képviselıtestület 9 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
28/2009. (V.27.) számú képviselıtestületi határozat: a Zempléni Családokért
alapítvány Gyermekjóléti szolgálatának beszámolójáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Zempléni Családokért
alapítvány Gyermekjóléti szolgálatának 2008. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját
megtárgyalta, a beszámolóban foglaltakat elfogadja.

Frikker Györgyné 18.05 perckor távozik a képviselıtestületi ülésrıl.

2.) Napirendi pont: Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata
felülvizsgálatára.
dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy a jogszabályi változások következtében szükséges a
költségvetési szervek alapító okiratának a felülvizsgálata. Az elıterjesztésnek megfelelıen
elıkészítették az alapító okiratnak a felülvizsgálatát, kéri a képviselıtestületet, az alapító
okirat módosítást hagyja jóvá.
A képviselıtestület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
29/2009. (V. 27.) számú képviselıtestületi határozat: az Olaszliszkai Közétkeztetési
Intézmény alapító okirata elfogadásáról.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44.§ (4) bekezdésében
elıírt felülvizsgálati kötelezettségének eleget téve, a 48/2007. (X. 9.) számú
határozattal alapított, Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okiratának
módosítására vonatkozó elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az intézmény
alapító okiratát az elıterjesztéssel egyezı tartalommal elfogadta.
2.) Felhívja a polgármestert és a körjegyzıt, hogy a költségvetési szerv törzskönyvi
nyilvántartáson történı átvezetésérıl gondoskodjon.
Felelıs: polgármester, körjegyzı
Határidı: haladéktalanul

3.) Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló rendelet
módosításáról.
Fekete Gyula: Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok céljaihoz szükséges a rendelet
alakítása. A rendelet fı számai nem változnak, csak átcsoportosítás történik az elıirányzatok
között. Kérem a rendelet mellékleteinek módosítására vonatkozó rendeletmódosítás
elfogadását.
A képviselıtestület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
9/2009. (V. 29.) rendelete
a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló
1/2009. (II. 21.) rendeletének módosításáról

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII.
törvény és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet rendelkezéseire a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésének
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzat felújítási kiadások elıirányzatait célonként a 7/A számú
melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat beruházási kiadások elıirányzatait feladatonként e rendelet
8/A számú melléklete tartalmazza.
2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Fekete Gyula: elmondja, hogy az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok
támogatására benyújtott pályázat alapján megállapítható, hogy az önkormányzat kevesebb
támogatásra lesz jogosult, mint amennyi elıleget ez idáig igényelt. A fentiek okán szükséges
az ÖNHIKI elılegrıl történı lemondás.
A képviselıtestület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
30/2009. (V. 27.) számú képviselıtestületi határozat: a 2009. évi ÖNHIKI elıleg
lemondásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a 2009. évi ÖNHIKI támogatás
elılegérıl az ÖNHIKI támogatás 2009. évi összegének mértékéig 5.731 ezer forintig
lemond.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a lemondásról a Magyar Államkincstár
területileg illetékes személyét értesítse.
Felelıs: polgármester, körjegyzı
Határidı: haladéktalanul

4.) Döntés a térfigyelı rendszer, erıgép beszerzés és a kultúrház tetıhéjazata és
elektromos hálózata felújítására vonatkozó pályázat önrészérıl.
Fekete Gyula: Elmondja, hogy az utóbbi idıszakban felmerült térfigyelı kamera rendszer
kialakításának az igénye, melyre vonatkozóan pályázati forrás áll rendelkezésre. Érezvén a
községben kialakult közbiztonsági helyzetet, megvizsgálták a rendszer kiépítésének
lehetıségét. Felvette a kapcsolatot a sárospataki rendırkapitányság vezetı helyettesével dr.
Gaál Krisztiánnal, aki szakmailag véleményezte a kiépítés lehetıségét. A kapitányság vezetı
helyettes arról adott tájékoztatást, hogy a rendszer kiépítésén felül, az üzemeltetés okozza a
legnagyobb problémát, mivel az ezzel kapcsolatban irányadó fıkapitányi állásfoglalás

szerint folyamatosan figyelni kell a felvételeket a rögzítéskor, jogellenes cselekmény esetén
az ügyeletet ellátó személynek, aki csak rendır vagy nyugdíjas rendır lehet intézkedési
kötelezettsége van. Ez a fajta mőködési nehézség sajnos nem teszi lehetıvé a rendszer
kiépítését.
Elmondja továbbá, hogy a pályázati kiírások következtében pályázatot nyújtanának be a
kultúrház tetıhéjazatának és elektromos hálózatának felújítására, valamint egy kommunális
feladatokat ellátó erıgép, traktor beszerzésére. A traktort ellátnák főkaszával, pótkocsival,
tolólappal a feladatok többcélú ellátására.

A Képviselıtestület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
31/2009. (V. 27.) számú képviselıtestületi határozat: Kultúrház tetıhéjazatának és
elektromos hálózatának felújítására vonatkozó pályázat önerejének a mértékérıl.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy határozott, hogy az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE célelıirányzat
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat tárgya: Kultúrház tetıhéjazatának és elektromos hálózatának felújítása.
A fejlesztés megvalósulási helye: Olaszliszka Szent István u. 5.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés

2009. év

Saját forrás

1.719.024.-

Hitel

0

Támogatásból igényelt összeg

15.471.200.-

Egyéb támogatás (nevesítve)

0

Egyéb forrás

0

Összesen

17.190.224.-

A Képviselıtestület a 2009. évi saját forrás összegét a helyi önkormányzat 2009. évi
költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 21.) rendeletében biztosítja. A testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

A képviselıtestület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
32/2009. (V. 27.) számú képviselıtestületi határozat: erıgép (traktor) beszerzése
céljából benyújtandó pályázat önerejének a mértékérıl.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy határozott, hogy az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett LEKI célelıirányzat
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat tárgya: Kommunális feladatokat ellátó erıgép (traktor) beszerzése.
A fejlesztés megvalósulási helye: Olaszliszka Község Önkormányzata
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés

2009. év

Saját forrás

486.492.-

Hitel

0

Támogatásból igényelt összeg

9.243.342

Egyéb támogatás (nevesítve)

0

Egyéb forrás

0

Összesen

9.729.834

A Képviselıtestület a 2009. évi saját forrás összegét a helyi önkormányzat 2009. évi
költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 21.) rendeletében biztosítja. A testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

5.) Egyebek.
Fekete Gyula: Tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a jelzırendszeres házi segítségnyújtás
kiépítése érdekében az önkormányzat segítségével az Olaszliszkáért Egyesület jótékonysági
bált szervezett. A jegybevétel támogatás 343.000,-Ft mértékő volt, míg a jótékonysági
borárverés és a tombola bevétele a bál teljes bevételét 564.000,-Ft mértékben realizálta. A
kiadások mintegy 160.000,-Ft-ot emésztettek fel, így a bevétel 404.000,-Ft eredményt hozott a
jelzırendszer kiépítése érdekében. Felajánlásként kapott az önkormányzat egy készüléket
bemutató darabként. Fontos meghatározni a jogosulti kört, ezért adatlappal fel kell mérni az
érintetteket. A megfelelı mőködés érdekében szükséges tudatosítani, hogy az eszköz
mőködésének a sajátossága, annak folyamatos viselésében merül ki. A mőködés feltétele
továbbá, hogy a rászorultak telefonvonallal rendelkezzenek.

A jelenlévık mást elmondani nem kívántak, ezért a polgármester a képviselıtestület ülését
18 óra 50 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyzı

Fekete Gyula
polgármester

