Jegyzıkönyv
Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 15-én
7 óra 30 perckor a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.)
megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint.
Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet.
A képviselıtestület ülése határozatképes.
Fekete Gyula: elmondja, hogy kéri a napirendi pontok meghívóban rögzített tartalomnak
megfelelı elfogadását.
A képviselıtestület 7 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.)

Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 21.)
rendelet módosítására.
Elıterjesztı: polgármester

2.)

Egyebek.
Elıterjesztı: polgármester

1.) Napirendi pont: Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló
1/2009. (II. 21.) rendelet módosítására.
Fekete Gyula: A költségvetési rendelet elfogadásakor az önkormányzat mintegy 15.000.- e Ft
adóbevétellel tervezett. Az év során bekövetkezett változások miatt az adóerı képesség
11.000 e Ft. mértékben realizálódott. A változás okán lehetıség nyílott az ÖNHIKI támogatás
igénylése iránti pályázat benyújtására. A támogatási igény benyújtásához szükséges a helyi
önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló rendeletének a módosítása
Séra Ferencné: Kiemeli, hogy a rendeleten belül belsı átcsoportosításokat végeztek az
elıirányzatok között, ezért a költségvetési fıösszeg a legutolsó változás módosításhoz képest
változatlan maradt.
Fekete Gyula: Javasolja a rendelet módosítás elfogadását.

A képviselıtestület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
13/2009. (X.15.) 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. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
Az 1. §-ban megállapított bevételi és kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatok szerinti
mérlegszerő részletezését ezen rendelet 1/E számú melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
Az intézmény nélküli szakfeladatok bevételi és kiadási elıirányzatait a 6/D számú
melléklet tartalmazza.
(3) A rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
Az önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
elıirányzatai mérlegszerő bemutatását a 12/D számú melléklet tartalmazza.
(4) A rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
Az önkormányzat elıirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 14/C számú
melléklete tartalmazza.
2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

2.) Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula: Elmondja, hogy Olaszliszka Község Önkormányzata az LHH Program
keretében benyújtandó ÉMOP-2009-3.1.3/B konstrukció keretében pályázik a közmővelıdési
funkciót ellátó épületrész felújítására. A mővelıdési ház épülete leromlott állapotban van,
felújítása elengedhetetlen. A felújítás során a mővelıdési házhoz tartozó vizesblokk
tetıhéjazatának cseréje, az aljzatbeton talajnedvesség elleni szigetelése, a villamoshálózat
felújítása, a padlóburkolat, álmennyezet lecserélése, a vagyonvédelmi rendszer kiépítése,
festés, akadálymentesítés történne. A pályázatíró cég tájékoztatása szerint, a beruházás teljes
költsége 36.250 ezer forint, melyhez az önkormányzatnak 1.750 ezer forint önrészt kellene
biztosítania. Kéri a képviselıtestület döntsön a felújításról.
A képviselıtestület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
42/2009. (IX. 14.) számú. képviselıtestületi határozat: Közmővelıdési funkciót ellátó
épület külsı és belsı felújítása Olaszliszkán.
1. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a kizárólagos tulajdonában
álló 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5. szám alatt lévı, Községháza elnevezéső, 663.
helyrajzi számon nyilvántartott többfunkciós épülete, mővelıdési ház épületrésze
LHH Program keretében, ÉMOP-2009-3.1.3/B jogcímen történı felújítására
pályázatot nyújt be.

2. A beruházás célja: A mővelıdési házhoz tartozó vizesblokk tetıhéjazatának cseréje,
az aljzatbeton talajnedvesség elleni szigetelése, a villamoshálózat felújítása, a
padlóburkolat, álmennyezet lecserélése, a vagyonvédelmi rendszer kiépítése, festés,
akadálymentesítés.
3. A beruházás összköltsége 36.250 ezer forint, melybıl a képviselıtestület a 2010. évi
költségvetése terhére 1.750 ezer forint önrészt biztosít, az igényelt támogatás mértéke
34.500 ezer forint.
4. A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a
pályázat támogatása esetén a támogatási szerzıdés aláírására.
Felelıs: polgármester.
Határidı: haladéktalanul.

Szakács László: Elmondja, hogy az ingatlan hasznosítást elı kell készíteni, ı maga
személyesen volt a helyszínen érdeklıdıvel. A lakosság részérıl érdeklıdés mutatkozik a
tartós, például 50 év idıtartamú bérletbe adott ingatlanok megvásárlására.
7 óra 43 perckor Frikker Györgyné képviselı megérkezik a képviselıtestület ülésére.
Kovács László János: Elmondja, hogy a korábban említett vagyongazdálkodási befektetıt
érdekelné egy, a településen kialakítandó nyugdíjas ház megvalósítása.
Fekete Gyula: Elmondja, hogy nyugdíjas házat már más önkormányzat épített, információi
szerint nyereségesen mőködik, meg kell vizsgálni a létesítés feltételeit. Tudni kell a
finanszírozási konstrukciót, hogy mőködik, ki mit vállal.
Kovács László János: Várhatóan országosan változni fog az ingatlanok iránti kereslet. Sok
esetben az ingatlan bérlıje megváltaná az általa bérelt ingatlant.
Fekete Gyula: Át kell gondolni, részletesen át kell beszélni. Jöjjön el a befektetési cég
képviselıje, tud-e, akar-e, és milyen feltételekkel pénzt befektetni. Javasolja, hogy a cég
képviselıi akár személyesen tájékoztassák a képviselıtestületet.
Mikó Zoltán: Érdeklıdik az önkormányzat útfelújításokra beadott pályázatainak alakulásáról.
Fekete Gyula: Sajnos a benyújtott pályázatok nem kaptak támogatást.

A napirendi pont keretében a jelenlévık elmondani semmit nem kívántak, ezért a
polgármester a képviselıtestület ülését 7 óra 52 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyzı

Fekete Gyula
polgármester

