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Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 08.
napján 17.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott közmeghallgatásról.
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Jelen vannak: 45 fő olaszliszkai lakos
Fekete Gyula polgármester: Tisztelt Olaszliszkaiak, kedves vendégek, nagy tisztelettel és szeretettel
köszöntöm a mai közmeghallgatás valamennyi résztvevőjét. A Képviselő-testületnek ebben az
évben 14 ülése volt, melyen 10 rendeletet alkotott és 49 határozatot fogadott el.
A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal Olaszliszkai Kirendeltségén 6 fő köztisztviselő és 1
fő hivatalsegéd dolgozik. 1618 db főszámú és 647 db alszámú iktatott ügyiratunk van. A
munkavégzés zökkenőmentes volt.
Az idén nem volt olyan sok pályázati lehetőség. Még mindig van három olyan pályázatunk, ami
nem került elbírálásra. Ezek a piactér, az energetikai és Sárospatak gesztorságával közös turisztikai
pályázatok. A belterületi útfelújítás és a konyha felújítási pályázatunk elutasításra került. A
belterületi utak és a határi út kátyúzása megtörtént. Az utak padkázását is elvégeztük. A szociális
célú tűzifa pályázattal 260m3 fa szétosztására lesz lehetőségünk.
Az alapvető önkormányzati feladatokat el tudjuk látni Az óvoda fenntartása önkormányzati feladat,
az iskola a KLIKK fenntartása alatt áll. A háziorvos, a fogorvos és a védőnő vállalkozásban
tevékenykednek.
A köztemető karbantartásáért pozitív visszajelzést kapunk.
A közfoglalkoztatás nem egyszerű, ugyanis lassan megbízható közmunkást nem fogunk találni a
településen. Az idén nyolc programban foglalkoztattunk embereket. Ezek a mezőgazdasági, helyi
sajátosság, bio, hosszú távú, belvíz, földút, közút, és az útőr programok. A következő évtől 25 éven
aluliakat nem lesz lehetőség foglalkoztatni a közmunkaprogramban.
Turisztikai szálláshely bővítésére a Garamvölgyi-féle lakás megvásárlása már folyamatban van.
További két ingatlant szeretnénk még megvásárolni, ezek a Kossuth úton lévő Szepesi és Kaczur
féle ingatlanok.
Egyházakkal, civil szervezetekkel jó a kapcsolatunk. Az Olaszliszkáért Egyesület, Polgárőr
Egyesület és a Nyugdíjas Klub részére kirándulásokhoz, egyéb rendezvényekhez buszt biztosítani
tudunk.
Akinek kérdése, észrevétele van tessenek mondani, kérdezni.
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Szigeti Ferenc olaszliszkai lakos: A Burgondia u. 23. szám előtt körülbelül 10 méter hosszúságban
aszfaltozatlan terület van, Én is szeretnék aszfaltos úton járni.
Fekete Gyula polgármester: Erről már többször beszéltünk. Remélem jövőre lesz lehetőség
aszfaltozásra.
Stipula István olaszliszkai lakos: A Bánom úti és a Haraszti úti vasúti átjárónál lévő fénysorompó
izzóját a MÁV-val egyeztetve LED-s izzóra kellene cserélni ugyanúgy, mint ahogy a többi
átjáróban van. Ha rosszak a látási viszonyok, nem mindig tűnik egyértelműnek a fénysorompó
jelzése.
Fekete Gyula polgármester: Jogos a felvetés. Ma volt a vasútvonal átadása és ott is felvetődött ez a
probléma. Amikor a terv készült, bennünket nem kérdeztek meg. Jelzéssel fogok élni a MÁV felé.
Kerekes Attila olaszliszkai lakos: Gratulálok a település vezetésének és a képviselő-testületnek az elért
eredményekért. Azt szeretném megkérdezni, hogy a zöldség feldolgozóban az a bizonyos
ravatalozóból származó asztal ott van-e még?
Fekete Gyula polgármester: Nem tudom, meg fogom holnap nézni.
Andrási István olaszliszkai lakos: Több kérdésem is lenne. Később érkeztem, és nem tudom, hogy
volt-e róla már szó. Az önkormányzatnak mennyi adóssága van és mennyit terveztek?
Közfoglalkoztatás keretében milyen csoportok voltak és hány főt foglalkoztattak? Milyen
pályázatok voltak az idén?
Fekete Gyula polgármester: Az önkormányzatnak egy fillér adóssága nincs, nem is terveztünk és nem is
lesz. Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának 1-9 havi teljesítéséről szóló tájékoztató fel lesz
töltve az önkormányzat honlapjára, ott figyelemmel kísérheti Andrási Úr a gazdálkodásunkat.
A közfoglalkoztatás keretén belül nyolc programban foglalkoztattunk embereket. Ezek a
mezőgazdasági 86 fővel, helyi sajátosság 27 fővel, bio 15 fővel, hosszú távú 15 fővel, belvíz 5 fővel,
földút 5 fővel, közút 5 fővel, és az útőr 5 fővel. Éves szinten 170 főt foglalkoztattunk. Jövőre
csökkenteni kívánjuk a programok és a közfoglalkoztatottak létszámát is.
Hat pályázatot nyújtottunk be az idén. Belterületi út felújítására pályáztunk 16.000.000,- Ft-ra,
konyha felújítására 26.700.000,- Ft-ra. Ezek a pályázatok nem nyertek. Komp felújításra nyertünk
5.300.000,- Ft-ot. A piactér, az energetikai és Sárospatak gesztorságával közös turisztikai pályázatok
még nem kerültek elbírálásra. Nagyon nehéz a pályázati lehetőségünk, hisz 15 %-os önerőt kell
hozzá biztosítani.
Dezső László olaszliszkai lakos: A mezőgazdasági programban mivel foglalkoznak?
Fekete Gyula polgármester: A fő profil a növénytermesztés. A kertekben alapanyagot termelünk a
napközi konyha számára. A fóliában zöldséget termesztünk savanyítás céljára és konyhai
felhasználásra. A szántóföldeken burgonyát termesztünk a konyhára. Ehhez a programhoz tartozik
még a komp üzemeltetése, erdőművelés, a szőlő művelése, sőt a mezőőrök foglalkoztatása is.
Járásiné Kassai Éva olaszliszkai lakos: Ha a 25 év alattiak kikerülnek a közmunkaprogramból, mit
fogunk kezdeni ezekkel a gyerekekkel?
Fekete Gyula polgármester: Még a szakmunkás közfoglalkoztatottak is kikerülnek. Évente három
alkalommal ki fogják őket közvetíteni a termelő munkába.
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Oláh Imre olaszliszkai lakos: Ezek a gyerekek elkezdtek randalírozni. Oda kellene rájuk figyelni.
Ablakokat bevernek, csatornát leszaggatnak. Nem csak magánházakat, hanem középületeket is
rongálnak.
Fekete Gyula polgármester: Igaza van Imre bácsinak. Ez volt az első kérdés a testületi ülésen, hogy az
ablakbetörésekkel kapcsolatban van-e valami előrelépés? Olaszliszkán sajnos hónapok óta nincsen
körzeti megbízott. Beszéltem a Sárospataki Rendőrkapitánnyal és azt mondta, 8 éves gyakorlat kell
ahhoz, hogy körzeti megbízottnak ki tudja nevezni valakit. 21 kamera van a településen elhelyezve,
de sajnos ez nagyon kevés. Minden lopás, garázdaság és rongálás elé sajnos nem tudunk kamerát
helyezni. Problémát jelent a lakosság érdektelensége is.
Dr. Sándor Endre olaszliszkai lakos: Másfél éve élek a településen és az a tapasztalatom, hogy jó úton
haladunk. Csak így tovább.
Dezső László olaszliszkai lakos: Azt szeretném mondani, a Vasvári Pál úton, ahogy a szőlőfeldolgozó
felé megyünk, ott van az a Danka-féle porta. Valahogy rendezni kellene azt a területet. Azok a
gyerekek, aki azon a részen laknak ott tudnának játszani.
Fekete Gyula polgármester: Tettünk már lépéseket ebben az irányben, ugyanis a gaz írtása már
folyamatban van. Sajnos az ingatlan örökösei nem a településen élnek, de meg fogjuk próbálni
felvenni velük a kapcsolatot.
Szigeti Ferenc olaszliszkai lakos: A Burgondián szakad a Bodrog part. A Vízügyesekkel fel kellene
venni a kapcsolatot.
Fekete Gyula polgármester: A képviselő-testületi ülésen már beszéltünk erről, valamint a tavalyi
mangalica fesztiválon is jeleztem ezt a problémát Hörcsik Richárd képviselő úrnak. Remélem
mihamarabb megoldódik ez a probléma. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, szeretném
megköszönni mindenkinek a részvételt. Ha valakinek bármi gondja van, az Én ajtóm mindenki
előtt mindig nyitva áll.
A közmeghallgatás 18 óra 15 perckor véget ért.
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