Jegyzőkönyv
Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július 16-án,
15 órakor, az önkormányzat székhelyén (3933. Olaszliszka, Szent István u. 5.)
megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Kerekes Attila: köszönti a megjelenteket megállapítja a határozatképességet. Kéri a
közbeszerzési tanácsadó jelenléte okán a meghívó szerinti 5. napirendi pont 1. napirendi
pontként történő tárgyalását.
A képviselőtestület ülése határozatképes.

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.) Előterjesztés a szociális pályázat építésre vonatkozó közbeszerzési eljárása
eredményéről.
Előterjesztő: polgármester
2.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: polgármester
3.) Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal lakcímbejelentés
helyi szabályairól szóló rendelet törvényességi észrevétele tárgyában.
Előterjesztő: polgármester
4.) Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására.
Előterjesztő: polgármester
5.) Döntés a kompfelújításra vonatkozó pályázat benyújtásáról.
Előterjesztő: polgármester
6.) Egyebek.

1.) Napirendi pont: Előterjesztés a szociális pályázat építésre vonatkozó közbeszerzési
eljárása eredményéről.
Kerekes Attila: kéri a közbeszerzési szakértőt, ismertesse a képviselőkkel az eljárás
eredményét.
dr. Kovács Péter: elmondja, hogy az előző ülésen döntés született a négy árajánlat bekéréséről,
az Eurocampus Kft, az ÉPSZER Zrt., a Creativenergie Kft, és a Spedox Kft vonatkozásában.
A határidő július 10 volt. Négy árajánlat érkezett, a Creativenergie 24.890e Ft-ról, ÉPSZER
22.950.e Ft-ról, Eurocampus 24.450.e Ft-ról nyújtott be ajánlatot.

A bírálóbizottság az ajánlatokat és az eljárást áttekintette és az ÉPSZER Zrt-t indokolásra
hívta fel, mivel az ÉPSZER ajánlata a jogszabályban előírt 20%-os mértékűnél többel eltért.
Az indokolás általános volt és objektív adatokat nem tartalmazott, ezért a bírálóbizottság a
kirívóan alacsony ajánlati ár miatt javasolja az ÉPSZER Zrt. kizárását és az Eurocampus Kft
nyertesként történő kihirdetését.
dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy aggályos a nem legalacsonyabb árajánlatot adót
kihirdetni nyertesnek, mint ahogy az indokolás nem megfelelősége okán a legalacsonyabb
ajánlatot adót is.
15 óra 58 perckor Frikker Györgyné képviselő a képviselőtestület ülésén megjelent.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hosszabb vita alakult ki.

A képviselőtestület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
17/2012. (VII. 16.) K.T. határozata:
a szociális pályázat építésre vonatkozó közbeszerzési eljárása eredményéről.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális építésre
vonatkozó megismételt közbeszerzési eljárásban, a bírálóbizottság javaslatát
elfogadva, az ÉPSZER Zrt-t kizárja az eljárásból és az EUROCAMPUS Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (Debrecen, István út 117. 6/20) hirdeti ki nyertes ajánlattevőként.
2.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések,
megtételére és a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

2.) Napirendi pont: Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotására.
dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy az elmúl időszak jogszabályi változásai, és a helyi
közösség igényei, valamint a szociális pályázat adta lehetőségek szükségessé tették a
szociális rendelet módosítását, vagy egy új jogszabály elfogadását. Az előterjesztés
vitaanyag, a szabályozási irányok jóváhagyását követően, a bizottságok, a szakma
véleményének kikérését és a társadalmi egyeztetést követően kerülhet sor az elfogadásra.
Andrássy István: három jelentős területen történik módosítás, melynek költségvetési kihatása
van. Vizsgálni kell a ráfordítások várható mértékét.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hosszabb vita alakult ki.
A képviselőtestület döntést nem hozott.

3.) Napirendi pont: Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendelet törvényességi észrevétele
tárgyában.
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dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy a kormányhivatal törvényességi észrevétele tárgyában
a testületnek döntést kell hoznia. Saját véleményét fenntartva javasolja a kormányhivatal
álláspontjának elfogadását és a rendelet hatályon kívül helyezését.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hosszabb vita bontakozott ki.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
18/2012. (VII. 16.) K.T. határozata:
döntés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal lakcímbejelentés helyi
szabályairól szóló rendelet törvényességi észrevétele tárgyában.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló
rendelet törvényességi észrevétele tárgyában írt levelét.
2.) A képviselőtestület a helyi lakhatási viszonyok szabályozása érdekében a
lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltakat fenntartja, és a
rendelet hatályon kívül helyezésére irányuló felhívást elutasítja.
3.) A testület a rendeletben foglaltakat arra tekintettel tartja fenn, hogy az állam az
egyéb jogszabályokban szigorúan szabályozza az állattartásra vonatkozó
életfeltételeket, így méltatlan, emberek, gyermekek nem megfelelő körülmények
között összezsúfolva éljenek.
4.) A képviselőtestület felhívja a polgármestert a kormányhivatal képviselőtestület
döntéséről történő értesítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: július 31.

4.) Napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.
dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy a kormányhivatal törvényességi ellenőrzési főosztálya,
jogkörében eljárva, törvényességi észrevételt tett, mivel a helyi önkormányzat az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására vonatkozóan sem
a költségvetés elfogadását megelőzően, sem a költségvetés elfogadásakor döntést nem
hozott.
A körjegyző ismerteti a Kormányhivatal napirend tárgyában tett törvényességi észrevételét.
A képviselőtestület vita nélkül, 7 igen szavazattal, a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat
19/2012. (VII. 16.) K.T határozata:
az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1.
melléklet) változatlan formában hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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5.) Napirendi pont: Döntés a kompfelújításra vonatkozó pályázat benyújtásáról.
Kerekes Attila: elmondja, hogy tavaly, mivel az önkormányzatnak még lezáratlan volt az azt
megelőző évi komp pályázata, komp felújításra pályázni nem tudtak. Az éven a komp
felújítására vonatkozó pályázati lehetőség megnyílik. A jövő éven a komp parti szemlés lesz,
tehát egy nagyobb felújítása mindenképpen indokolt. Szakemberekkel egyeztették a
szükséges felújítási munkálatokat, és beszerezték a várható költségeket tartalmazó
árajánlatokat. Hozzávetőlegesen, előzetesen 8 millió forintos nagyságrendet kell felújításra
fordítani, melyhez az önkormányzatnak 20 % önerőt kell biztosítania.
Andrássy István: kiegészítésként megjegyzi, hogy július elsejével emelték a szemle és az
előzetes vizsgálati díjakat. A szemle díjat 40 ezerről 150 ezerre, az előzetes vizsgálati díjat 10
ezerről 25 ezerre, tehát jelentős áremelkedéssel kell számolni. Előzetes információk alapján
augusztus 15-ére dolgozzák ki a pályázat részleteit. A pályázatban kívánják a parti szemle
díját is érvényesíteni.

A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
20/2012. (VII. 16.) K.T határozata:
A kompfelújításra vonatkozó pályázat benyújtásáról
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat
működtetésében álló komp jármű felújítására vonatkozóan pályázatot nyújt be, mely
pályázat benyújtásához szükséges önerőt vállalja.
2.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatosan

6.)

Napirendi pont: Egyebek.

Kerekes Attila: elmondja, hogy a kormányhivatal megkereste, abból a célból, hogy felmérjék,
szándékozik-e az önkormányzat helyi szinten kormányablakot kialakítani, illetve ehhez
kapcsolódóan adminisztratív állományt alkalmazni. A kialakítandó kormányablak költségei
még nem ismertek. A technikai hátteret, az emberi erőforrást, az arculati megjelenést az
önkormányzatnak kell biztosítania. Kéri a képviselőtestület döntését.
Az előterjesztéssel kapcsolatban rövid vita alakult ki.

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében a következő határozatot
hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
21/2012.(V.31.) K. T. határozata:
a
kormányablak
kialakítása,
ügységed
alkalmazásával
kapcsolatos
képviselőtestületi állásfoglalás kialakításáról.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete a lakosság közigazgatási
ellátása színvonalának biztosítása érdekében elviekben támogatja a kormányablak
kialakítását és az ügységed alkalmazását, azonban feltételrendszere ismerete
hiányában konkrét döntést nem hoz.
Felelős: polgármester
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Kerekes Attila: tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a helyi önkormányzat regisztrálta
magát, jelezve részvételi szándékát előzetesen a komplex telepprogramra vonatkozó
pályázatban. A nemzetiségi önkormányzat kifogásolta az előkészítést, továbbá azt a tényt,
hogy az előkészületekbe nem vonták be. Kérdőívet adtak a szegregátumban élők részére, és
kezdeményezték a kérdőívek visszaküldését. Ezt követően személyes megbeszélésre hívták
az érintett lakosokat, mely megbeszélésre senki nem jött el. A nemzetiségi önkormányzat
elnöke fel akarja számolni a szegregátumot, s kiköltöztetni az ott élőket. A program felelőse
Farkas Félix, aki három meghívás ellenére sem jött el, egyetlen alkalommal sem.
Polgármesterként kritikát kapott a nemzetiségi önkormányzattól, hogy „cigányok” nélkül
nem akarják ezeket a problémákat megoldani. Ajánlották, hogy a helyi nemzetiségi
önkormányzatot vonják be konzorciumi partnerként, holott ez nem kötelező, csak az
országos bevonása. A projekt cég elmondta, hogy a pályázattal kapcsolatban nagy a
kockázat, mivel a szegregátum felbomlásával a vállalt indikátorok nem teljesülnek, a
pályázat bedől, és az önkormányzatot még további pályázatokból is kizárhatják.
Andrássy István: A pályázat benyújtásához legkevesebb száz fő, vagy több érintett szükséges.
Nemzetiségi önkormányzat vezetői elmondták, hogy a telepet fel akarják számolni, ezzel
szembe mennek a pályázattal. A nemzetiségi vezetők elmondták a megbeszélésen, hogy nem
tudtak a programról. Megjegyzi: az előkészítő üléseken a nemzetiségi önkormányzat
képviselője is ott ült, csak nem adta tovább az információkat. Gyakorlatilag felelősségre
vonták a helyi önkormányzatot, hogy hogyan mernek ebben a kérdésben intézkedést tenni.
Ha elfogadják a nemzetiségi önkormányzat elnökének véleményét, ebből a pályázatból ki
kell hátrálni.
A képviselőtestület rövid vita után 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
22/2012.(V.31.) K. T. határozata:
A komplex telepprogramra vonatkozó pályázat benyújtásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete a komplex telepprogramra
vonatkozó pályázatot - a pályázattal vállalandó indikátorok teljesíthetőségének
bizonytalansága miatt - nem nyújtja be.

Mikó Zoltán: elmondja, hogy a Barackos tanyában a közüzemi szolgáltatások tekintetében a
tulajdonos társak között elszámolási vita adódott. Kéri az önkormányzatot, adjon helyet,
teret, és segítőleg működjön közre a vita feloldásában, a tulajdonosok között.
Kerekes Attila: javasol egy egyeztetést a tulajdonos társak és a közszolgáltatók között,
melyhez az önkormányzat helyiséget biztosít.
A jelenlévők elmondani mást nem kívántak, ezért a polgármester a képviselőtestület nyílt
ülését, 18 óra 15 perckor berekesztette.
Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyző

Kerekes Attila
polgármester
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