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Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26.
napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén - 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
jelenléti ív szerint
Képviselő-testület részéről
Fekete Gyula
Bertáné Batta Magdolna
Holykó Lászlóné
Kamarási Zoltánné
Mikita József
Mikó Zoltán
Mitrikné Oldal Aranka

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Dr. Séra Róbert

jegyző
jegyzői referens

Meghívottak
Orsós Péter
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az
ülést megnyitom.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e? Javaslatot
teszek az ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Olaszliszka Község Önkormányzat 2015-2019. évi Gazdasági Programjának elfogadása
2./ Együttműködési megállapodás megkötése Olaszliszkai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
3./ ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése” projekt
keretében Olaszliszkán megvalósítandó „Zarándok Pihenőhely” beruházáshoz kapcsolódó
Közbeszerzési Szabályzat elfogadása és Bíráló Bizottság kijelölése
4./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Olaszliszka Község Önkormányzat 2015-2019. évi Gazdasági Programjának elfogadása
2./ Együttműködési megállapodás megkötése Olaszliszkai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
3./ ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése” projekt
keretében Olaszliszkán megvalósítandó „Zarándok Pihenőhely” beruházáshoz kapcsolódó
Közbeszerzési Szabályzat elfogadása és Bíráló Bizottság kijelölése
4./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Olaszliszka Község Önkormányzat 2015-2019. évi Gazdasági Programjának
elfogadása
Fekete Gyula polgármester: Konkrét dolgokat – mint azt a pénzügyi bizottsági ülésen is jeleztük – nem
tudtunk beleírni a gazdasági programba, mivel még a kiírandó pályázatok köre is ismeretlen.
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Ugyanakkor, vannak olyan programelemek, amiket már lehet előre látni. Megkérdezem a jegyzőt,
hogy kíván-e valamit a gazdasági programmal kapcsolatosan elmondani?
dr. Stumpf Enikő jegyző: A bizottsági ülésen közel egy órát foglalkoztunk ezzel a témával, hogy
melyek azok a pontok, amiről tudjuk, hogy megoldandó feladat és hozzá kell majd tudni rendelni
az eszközt, valamint a forrást. A jogszabályi alapja a gazdasági programnak a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény. Ez a törvény írja elő valamennyi
önkormányzat számára, hogy a választást követő hat hónapon belül meg kell határoznia a hosszú
távú fejlesztési programját. Ennek tesz most eleget Olaszliszka Község Önkormányzat
Képviselőtestülete is. Igyekeztünk a jogszabályi elvárásnak megfelelő tematikában összeállítani a
helyzetértékelést, így település-üzemeltetés, közszolgáltatások, adópolitika, pénzügyi egyensúly,
befektetések támogatása, munkahely-teremtés és ingatlangazdálkodás témakörökre van bontva a
gazdasági program. Az utolsó fejezet részletezi a konkrét fejlesztési célú elképzeléseket, amit a
megyei fejlesztési tervvel összhangban igyekeztünk meghatározni, azonban ezeket felülírhatják a
helyi igények, valamint a kiírásra kerülő pályázatok.
Fekete Gyula polgármester: A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén már elhangzott, hogy a Kossuth
utcai településrendezés és rehabilitáció kapcsán milyen igények merültek fel a képviselők részéről,
úgy gondolom, hogy ezeket az igényeket be kell majd dolgozni a gazdasági programba.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Konkrétumként merült a bizottsági ülésen egy átemelő szivattyú telepítése a
Kossuth utca végén, a csapadékvíz elvezető rendszereknek a karbantartása, a település
rehabilitációval kapcsolatban elsősorban a hiányzó kerítések pótlása, valamint a középületek és a
rossz állapotban lévő lakóépületeknek az egységes alapon történő helyreállítása a településkép
javítása érdekében. Ez mindenképpen támogatható javaslat és bele is építjük a programba, ha
egyetért vele a képviselőtestület.
Fekete Gyula polgármester: Még mielőtt a képviselőtestületi tagoknak megadnám a szót szeretném
elmondani, hogy a telepített szivattyúval kapcsolatban korábban is volt elképzelés, szerepelt is
Kerekes Attila polgármester programjában a következő évekre vonatkozóan, hogy fixen telepített
szivattyúk kerülnének a kényes pontokra, de végül ez nem valósult meg.
Akinek kérdése van, szíveskedjen kérdezni. Mivel kérdést nem tettek fel, megadom szót Holykó
Lászlóné képviselőnek, a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökének, hogy a bizottság véleményét
mondja el.
Holykó Lászlóné képviselő: A bizottság véleménye az, hogy javasoljuk elfogadásra ezt a gazdasági
tervet.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van még valakinek véleménye? Amennyiben nincs
szavazásra teszem fel a napirendi pontot. Aki támogatja Olaszliszka Község Önkormányzata 20152019. évi Gazdasági Programjának elfogadását azt kérem kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
10/2015. (III.26.) határozata Olaszliszka Község Önkormányzata 2015-2019 évre vonatkozó
gazdasági programjának, fejlesztési tervének elfogadásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Olaszliszka Község 2015-2019. évre
vonatkozó gazdasági programját, fejlesztési tervét – a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
– elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
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2./ Napirendi pont: Együttműködési megállapodás megkötése Olaszliszkai Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal
Fekete Gyula polgármester: Az első vagy a második testületi ülésen elfogadtunk egy együttműködési
megállapodást, melyet évenként felül kell vizsgálni. Ezért a jegyző készített egy terjedelmes,
részletes megállapodást, melyet gondolom, hogy mindannyian átnéztetek.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A költségvetés tárgyalásakor beszéltünk már erről a megállapodásról. Akkor
még nem tisztázódott az a kérdés, hogy a roma önkormányzat részére milyen módon tudja a
képviselő-testület a jogszabály szerint kötelezően biztosítandó helységet nyújtani. Azóta
egyértelművé vált, hogy a Bánom út 2. szám alatt lévő ingatlanban kerül kialakításra a helység, és
annak a technikai eszközökkel, valamint bútorokkal történő felszerelése is megtörtént. A
megállapodás többi pontja a korábbi szabályozásból került átvételre, hiszen amióta nemzetiségi
önkormányzat működik azóta a települési önkormányzat – jogszabály által előírt kötelezettségének
eleget téve – megkötötte ezt a megállapodást, ugyanis a nemzetiségi önkormányzat gazdasági,
illetve hivatali feladatait is a települési önkormányzat hivatala látja el. A megállapodásban rögíztett
szabályokat azonban szükséges minden évben felülvizsgálni, jelen esetben a költségvetési
koncepció, a féléves beszámoló, valamint az államháztartásról szóló törvény szabályainak a
változása miatt volt indokolt a megállapodás felülvizsgálata. Ezek a változások a képviselő-testület
elé terjesztett megállapodásban átvezetésre kerültek. Ezen kívül a nemzetiségek jogairól, illetve
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is számos új rendelkezés lépett hatályba.
Ezeket az új rendelkezéseket igyekeztünk ebben a megállapodásban pontosítani és rögzíteni. A
záró rendelkezésben is feltüntettük, hogy a korábbi megállapodás az új megállapodás aláírásával
hatályát veszti. A jövőt illetően ezt fogjuk alkalmazni.
Fekete Gyula polgármester: Szeretném megkérdezni a képviselő-testület tagjait, hogy van-e
valakinek észrevétele, javaslata? Amennyiben nincs, akkor megkérdezem, hogy van-e a nemzetiségi
önkormányzat elnökének észrevétele, javaslata?
dr. Stumpf Enikő jegyző: A nemzetiségi önkormányzat majd a képviselő-testületi ülés után fog
tárgyalni a megállapodásról, de természetesen szóljon az elnök úr, ha van észrevétele.
Orsós Péter Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Nincs észrevételem.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Ha lett volna észrevétel azt még be tudtuk volna építeni a megállapodásba
annak elfogadás előtt, de akkor ezt a tervezetet fogjuk a Roma Önkormányzatnak is előterjeszteni.
Fekete Gyula polgármester: Kérem, aki egyet ért azzal, hogy az Olaszliszkai Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő megállapodás az előterjesztett tervezetnek megfelelően kerüljön
megkötésre kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
11/2015. (III.26.) határozata az Olaszliszkai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
Együttműködési megállapodásról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésben foglalt
megállapodás tervezetet a nemzetiségi önkormányzat részére elfogadásra javasolja, felhatalmazza
a jegyzőt a jóváhagyott megállapodás tervezet nemzetiségi önkormányzat részére történő
beterjesztésére.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: jegyző
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3./ Napirendi pont: ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások
fejlesztése” projekt keretében Olaszliszkán megvalósítandó „Zarándok Pihenőhely” beruházáshoz
kapcsolódó Közbeszerzési Szabályzat elfogadása és Bíráló Bizottság kijelölése
Fekete Gyula polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban egyelőre csak annyit szeretnék
elmondani, hogy szükség volt arra, hogy elkészüljön egy közbeszerzési szabályzat az önkormányzat
részéről, ami csak erre az egy projektre vonatkozik. Megkérem a jegyzőt, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet a szabályzatról.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A januári első testületi ülésen szóba került már, hogy a korábban
ajánlattevőként megjelöltek körében módosítás fog történni. Arról is szó volt, hogy a konkrét
döntést akkor kell majd meghozni, amikor a közbeszerzési eljárás előkészítése elkezdődik. Azóta
folyamatos az egyeztetés a Széchenyi programiroda által kiválasztott céggel, az ÉSZKER Kft-vel,
akik a közbeszerzési szakértői feladatot látják el. Az eseti közbeszerzési szabályzat elfogadása
szükséges ahhoz, hogy elkezdődhessen az eljárás, illetve ennek részeként a bíráló bizottsági
tagoknak a kijelölése. A Széchenyi programiroda egy személyt mindenképpen szeretne a bíráló
bizottságba javasolni, mint aki a közbeszerzési szakértelmet képviselné a bizottságban, ez a
szakértő az ÉSZKER Kft. részéről dr. Rehó Orsolya. A közbeszerzésről szóló törvény szerint
kötelező még biztosítani a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet nyújtó személyt is. Ez a
legtöbb esetben a tervdokumentációt elkészítő személy, jelen esetben Salomin Ferenc tervező úr.
Kell még egy a pénzügyi szakértelmet biztosító személy, ezt a képviselő-testület döntheti el, hogy ki
legyen, ez logikusan az adott önkormányzati hivatal a pénzügyi előadója szokott lenni, továbbá a
jogi szakértelmet biztosítva, jegyzőként én kerülnék még be a bíráló bizottságba. Mindez azt jelenti,
hogy az eljárás során a benyújtott ajánlatokat a bíráló bizottság értékeli majd az ajánlati felhívásban
megadott szempontok alapján, és a végső döntést a képviselő-testület hozza meg. Van-e kérdés
ezzel kapcsolatban valakinek?
Kamarási Zoltánné képviselő: Ezek szerint két fő lesz a bíráló bizottságban?
dr. Stumpf Enikő jegyző: Öt fő lesz a bizottságban. Flier Nikoletta, dr. Rehó Orsolya, Séra Ferencné,
Salomin Ferenc és én.
Kamarási Zoltánné képviselő: A testületből senki nincs a bíráló bizottságban?
dr. Stumpf Enikő jegyző: A bíráló bizottságban nem lehet testületi tag. A bíráló bizottság a beérkezett
pályázatokat fogja szakértőként értékelni, amelyet majd a végső döntést hozó képviselő-testület elé
terjeszt, ezért nem lehet átfedés a bíráló bizottság és a döntést hozó testület tagjai között.
Fekete Gyula polgármester: Ahogy a jegyző kérdezte, ha van valakinek akár a személyekkel akár a
szabályzattal kapcsolatban kérdése, mondja el nyugodtan.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Flír Nikoletta van megjelölve valamennyi település esetében a bíráló
bizottsági elnökeként, hiszen ő a Széchenyi programirodán belül ennek a projektnek a
projektmenedzsere.
Fekete Gyula polgármester: Aki a szabályzatot és a bíráló bizottságba tagként jelölt személyeket
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
12/2015. (III.26.) határozata az ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és
szolgáltatások fejlesztése” projekt keretében Olaszliszkán megvalósítandó „Zarándok Pihenőhely”
beruházáshoz kapcsolódó Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról és Bíráló Bizottság kijelöléséről.
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001
„Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése” projekt keretében úgy határozott, hogy
az önkormányzat, mint konzorciumi partner, az „Zarándokpihenő létesítése Olaszliszkán” tárgyú
közbeszerzési eljárást folytat le a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. alapján.
Az eljárás során bíráló bizottsági tagként az Eseti Közbeszerzési Szabályzatban meghatározottak
szerint az alábbi személyek működnek közre:
- Flier Nikoletta
- bíráló bizottsági elnök (Szechenyi Programiroda)
- dr. Rehó Orsolya
- bíráló bizottsági tag (közbeszerzési szakértőÉsz-ker Kft)
- dr. Stumpf Enikő
- bíráló bizottsági tag (jogi szakértelem)
- Séra Ferencné
- bíráló bizottsági tag (pénzügyi szakértelem)
- Salomin Ferenc tervező- bíráló bizottsági tag (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem)
A képviselő-testület az Eseti Közbeszerzési Szabályzatot az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja. (A szabályzat e határozat mellékletét képezi.)
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
dr. Stumpf Enikő jegyző: Most kellene még dönteni a testületnek az ajánlattevőként bevont gazdasági
szereplők köréről is. Korábban három cég volt megjelölve, a Geoteam Kft., az OLIKO Bt. és a
Dopex Kft. Megkérem a Polgármester Urat, hogy tegye meg erre vonatkozó a javaslatát.
Fekete Gyula polgármester: Két hónapja olyan változást vettem észre a Dopex Kft.-nél, ami –
véleményem szerint – bizonytalanná teheti a kivitelezési munkálatokat, feltéve, ha a Dopex Kft.
pályázata kerülne elfogadásra. Úgy gondolom, hogy nem szbad semmilyen bizonytalan tényezőt
hagyni a kivitelezésben, ezért megkerestem egy másik céget, névszerint az ÉPSZER Zrt.-t, amelyi
céget mindannyian ismerünk, hiszen az ÉPSZER Zrt.-t végezte az orvosi rendelő felújítását. Én ezt
a dolgot többször is körbejártam, ismerősöket és több szakembert is megkérdezte, akik mind az
ÉPSZER Zrt.-t javasolták. Szeretném megkérdezni a képviselő-tesületet, hogy mi a vélemyényük,
egyet értenek-e abban a kérdésben, hogy a Dopex Kft. helyett az ÉPSZER Zrt.-től kérjünk
ajánlatot.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Gondolom, a testületben mindenki ismeri az ÉPSZER Zrt. tevékenységét, a
környék egyik legnagyobb építőipari vállalkozása, legfőképp magasépítésben van kellő
referenciájuk. Én úgy gondolom, mindenképpen szóba jöhetnek ajánlattevőként.
Mikita József képviselő: Ezt már meg is kérdeztük?
Fekete Gyula polgármester: Én az ÉPSZER Zrt. vezetőjével Leskó István Úrral beszéltem, és azt
mondta, hogy amennyiben megkeressük őket, úgy készek ajánlatot küldeni. Van még valakinek
kérdése? Aki egyetért azzal, hogy a Dopex Kft. helyett az ÉPSZER Zrt. legyen a harmadik
ajánlattevő a Geoteam Kft. és az OLIKO Bt. mellett, azt kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
13/2015. (III.26.) határozata az ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és
szolgáltatások fejlesztése” projekt keretében Olaszliszkán megvalósítandó „Zarándok Pihenőhely”
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beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásba ajánlattevőként bevont gazdasági szereplők
köréről.
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001
„Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése” projekt keretében Olaszliszkán
megvalósítandó „Zarándok Pihenőhely” beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásba
ajánlattevőként a következő gazdasági szereplőket kívánja meghívni:
- OLIKO Bt. (Olaszliszka)
- Geoteam Kft. (Eger)
- ÉPSZER Zrt. (Sárospatak)
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
4./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Az utolsó napirendi pontban hat dologról szeretnék beszélni, az
egyszerűség kedvéért ezeket alpontokra bontottam.
Tehát a 4/1.-es napirendi pontban szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy Erdőbénye
Község Önkormányzatának vezetői személyesen megkerestek bennünket a háziorvosi ellátással
kapcsolatosan. Hétfőn már volt egy konzultáció Vámosújfalu, Erdőbénye és Olaszliszka
polgármesterei illetve jegyzői jelenlétével. Felolvasom a levelet, nehogy valamit félreértsetek.
Fekete Gyula polgármester felolvassa Erdőbénye Község Önkormányzatának Olaszliszka Község
Önkormányzatához címzett levelét.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A hétfői megbeszélésen találkoztunk először a helyzettel, különösebb
előkészítés nem volt. Jövetelük célját akkor ismertették konkrétan. Elsőre egy kicsit meglepő
kérésnek tűnt, ugyanis két nagy körzetről van szó. A megbeszélésen számba lett véve minden
tényező. Ha ez három éve helyettesítés mellett valóban így működik, ahogy leírták, akkor ennek
egyetlen akadályozó tényezője van, az pedig az engedélyező hatóság, ami ez esetben két irányú,
mert van a finanszírozási megállapodás, amit az egészségbiztosító biztosító biztosít a háziorvosi
körzet fenntartásához, illetve az ÁNTSZ, aki a működési engedélyt kiadja. Mint kiderült, ők már
egy előzetes egyeztetést folytattak az engedélyező hatósággal, ahol azt a tájékoztatást kapták, hogy
az a korábbi kötöttség, ami nagyon megnehezítette a körzethatároknak a módosítását már nem áll
fenn pontosan amiatt, hogy ennyire kevés a háziorvos, és az a cél hogy ellátatlanul ne maradjanak
települések, így elvileg az engedély oldaláról nem lenne akadálya ennek. A hétfői megbeszélésen a
polgármesterek azt is megállapították, hogy a rendelési időkben nincs átfedés. Természetesen néha
felmerülnek problémák a betegek részéről, esetleges csúszások miatt. A munkatervbe egyébként
belevettük, hogy majd egyszer az egészségügyi szolgáltatóknak, így a háziorvosnak is lesz egy külön
tájékoztatója. A nappali időszakban reggel 7 órától délután 16 óráig az adott település háziorvosa
biztosítja a készenlétet, központi ügyelet csak a köztes időszakban 16 órától reggel 7 óráig van. Ha
napközben beteghez hívják a háziorvost, logikusan sérülhet valamelyik településen a betegnek az
érdeke, hiszen nem tud rendelési időben is ott lenni, illetve nem tud kimenni a készenléti időben.
Ez a helyzet két település esetében is felmerül. Ha a háziorvos részéről szakmailag vállalható ez a
nagy körzet, márpedig úgy tűnik vállalható, ez körülbelül 2500 darabos kártyaszámot jelentene, ami
meghaladja az 1200 darabos országos átlagot. Alapos megfontolást illetve a település érdekének
szem előtt tartását igényli mindenképpen ez a döntés. A jó szomszédi kapcsolatra tekintettel, úgy
gondolom merev elutasításba sem szabad belemenni, továbbá a kérés csak a már régóta fennálló
kialakult helyzetet legalizálná. Én azt javaslom, hogy kapjon Polgármester Úr egy felhatalmazást, és
kezdjünk mi is tájékozódni a finanszírozás, illetve az engedélyezés oldaláról az ügynek, mert az is
elképzelhető nem a testületnek kell majd kimondani, hogy nem járul hozzá, hanem az engedélyező
hatóság oldaláról lesznek aggályok. Előzetesen én úgy látom ez egy elég nagy betegszám.
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Fekete Gyula polgármester: Annyit hozzáteszek, hogy már az első beszélgetésnél is mind a
Vámosújfalui polgármester mind én azt mondtuk, ha oda is kerül a sor, hogy ezt véghez lehet
vinni, a rendelési idő egyik településen sem csökkenhet. Véleményem szerint partnernek kellene
lennünk ebben a kérdésben, feltéve, hogy a mi lakosságunk ebből nem szenved hátrányt.
Vámosújfalu község képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tárgyalásokat el kellene indítani és
majd meglátják, mit mond a szakma. Én nem akarok senkit semmire sem rábeszélni mondjátok el a
véleményeteket.
Mikita József képviselő: Úgy tudom, hogy ez már működik, mármint a doktornő helyettesítést lát el
Erdőbényén, és nem egy hónapja hanem három éve.
Kamarási Zoltánné képviselő: Nem tudom, hogy nem fog-e a falu rovására menni. Vannak, akik
panaszkodnak rá, hogy keveset tartózkodik itt a doktornő.
Holykó Lászlóné képviselő: Sárospatakon pedig még az ügyeletet is ellátja. Reggel 7 órakor jön
hétközben is.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Tehát részt vesz az ügyeletben délután 4 órától másnap reggel 7 óráig. A
háziorvosok be vannak osztva és nagyon kevesen vannak, szinte nincs már háziorvos a környéken.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Én úgy gondolom, hogy elutasítani nem lehet. Elképzelhető, hogy
fentről nem fogják engedélyezni. Ez lehetetlen, hogy ennyi beteget lelkiismeretesen el tudjon látni.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Még ha lehet is egy körzet, de akkor be kell vonni még egy segítséget. A
finanszírozás szempontjából is ez egy sajátos helyzet. Amennyiben nincs betöltve az állás, akkor az
önkormányzat kapja a finanszírozást. Erdőbénye esetében ez egy csökkentett finanszírozást jelent.
Ami megnyugtató, hogy Sárospatakon épül az új mentőállomás, és a nappali készenlétet így tudják
majd csökkenteni.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Nekünk az volt jó régen, amikor itt volt helyben a háziorvos,
bármikor bármilyen probléma volt, mehettünk éjjel-nappal. Amikor elköltözött Olaszliszkáról
Erdőbényére mi orvos nélkül maradtunk.
Kamarási Zoltánné képviselő: Amikor ide jött, akkor azt vállalta, hogy éjjel-nappal a lakosság
szolgálatára fog állni.
Fekete Gyula polgármester: Nekem is az a véleményem, hogy kezdjük hivatalosan megkeresni a
hatóságokat, hogy mi a véleményük a körzethatár módosításról.
Mikita József képviselő: Ezt az eljárást nekünk kell elindítani?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Igen nekünk, mivel a körzetközpont Olaszliszka. Kell egy testületi döntés,
hogy a képviselő-testület felhatalmazza Polgármester Urat, hogy a körzethatár módosítása ügyében
az engedélyező hatóságot megkeresse.
Fekete Gyula polgármester: Aki ezzel egyet ért kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
14/2015. (III.26.) határozata Erdőbénye Község Önkormányzata által kezdeményezett
háziorvosi körzethatár módosításhoz kapcsolódó polgármesteri felhatalmazásról.
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Olaszliszka Község
Önkormányzatának Polgármesterét, hogy az Erdőbénye Község Önkormányzata által
kezdeményezett háziorvosi körzethatár módosítás engedélyezéséhez szükséges eljárás megindítását
megelőzően az illetékes hatóságoktól előzetes tájékoztatást kérjen.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Fekete Gyula polgármester: A 4/2.-es napirendi pontban tájékoztatom a testületet, hogy Papp Ildikó,
Olaszliszka, Szent István út 89/1. szám alatti lakos telek kiegészítés céljából szeretné megvásárolni
a Szent István út 89/2. számú önkormányzati ingatlant. Ez a Soltész Dezső bácsi féle
önkormányzati lakás. Mondjátok el a véleményeteket.
Kamarási Zoltánné képviselő: Ildikó már korábban is megszerette volna vásárolni ezt az ingatlant. Ha
jól emlékszem, értékbecslés is történt egy évvel ezelőtt. Én belülről nem láttam ezt a lakást, de azt
mondják, nagyon rossz állapotban van. Kérjen bontási engedélyt és bontassa el, szerintem nagyon
sokba kerül.
Fekete Gyula polgármester: Ha kívülről megnézzük, azért nem olyan tragikus ott a helyzet. Belülről
vannak problémák, de azért nem lebontásra ítélt az ingatlan. Ez a lakás kb. 45 évvel ezelőtt épült
kisméretű téglából. Az a véleményem, meg kell nézni az értékelést, és a következő ülésen döntünk
az értékesítésről. Van-e szándékunk eladni?
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Azt szeretném megkérdezni, van-e nekünk szükség erre a szolgálati
lakásra? Ha tudnánk az ebből befolyt pénzt más célra hasznosítani, akkor gondolkodjunk azon,
hogy eladjuk. Olyan sok pedagógusunk nincs, aki itt szeretne letelepedni, vagy aki szolgálati lakást
szeretne igényelni. Ha van olyan jó szándékú ember, aki szeretné megvásárolni, én úgy gondolom
egy reális áron meg lehetne próbálni eladni.
Fekete Gyula polgármester: Őszinte vagyok, én is támogatom az értékesítést. Én minden ilyen
önkormányzati ingatlant még 1992-ben eladtam volna, de mikor ezt felhoztam testületi ülésen, az
akkori pénzügyi bizottsági elnök a rozsdás kötőtűt szurkálta magába, hogy nem szabad kitolni
senkivel. Ha a régiek közül emlékszünk rá, hat-hét évvel ezelőtt minden önkormányzati ingatlant
felértékeltettünk. A lakók közül senki sem szerette volna megvenni, egyedül Ilonka, mert akkor Ő
már egyedül volt. A többi lakó nyomott áron sem volt hajlandó még csak a szándékot sem mutatni
a vásárlásra.
Mikó Zoltán képviselő: Minden éven felül kellene vizsgálnunk a bérleti díjakat. Ha négy évvel ezelőtt
magasabb bérleti díjat állapítottunk volna meg, akkor elgondolkodott volna a megvásárláson.
Bertáné Batta Magdolna képviselő: Mennyi az az összeg, amit havonta ezekért a lakásokért bérleti
díjként fizetnek?
Fekete Gyula polgármester: Egy összkomfortos lakás bérleti díja kb. tizenötezer forint körül van.
Húszezer forintot senki sem fizet. Egyet értetek-e azzal, hogy a következő testületi ülésre
előszedjük a régebbi értékelést, a gazdasági bizottsággal átbeszéljük, és újból behozzuk a kérelmet.
El kellene gondolkodnunk azon is, hogy van vagy hat-nyolc olyan ingatlan, amit értékesíteni
lehetne.
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Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Az Olaszliszkáért Egyesületnek lenne egy olyan kérése, hogy a
Bánom utcai lakást akár meg is vásárolná az Egyesület, amennyiben lenne rá keret.
Fekete Gyula polgármester: Ha oda kerül a sor, be kell hozni a testület elé és beszélünk róla.
A 4/3. napirendi pont szerint Kajuha Zsolt Olaszliszka, Szabadság u. 37. szám alatti lakos szeretné
megvásárolni az 549 hrsz-ú önkormányzati ingatlant, mely a kertjével telekhatáros. Nem beépíthető
terület, én úgy gondolom nekünk erre semmi szükségünk nincs. Milyen összegért értékesítsük?
Volt-e az elmúlt négy évben belterületi ingatlan értékesítés?
dr. Stumpf Enikő jegyző: Gondolom, hogy van egy kialakult gyakorlat, amit a képviselő-testület a nem
beépíthető területek értékesítésénél annak négyzetméterenkénti árára alkalmazott. Én azt javaslom,
hogy a következő testületi-ülésre készítsük elő az értékesítést, nézzük meg a tulajdoni lapot.
Nézzük meg a rendezési tervet, hogyan szerepel rajta az ingatlan.
Mikó Zoltán képviselő: A Kazinczy utcában volt egy olyan telek, ami nem beépíthető, mert ott van a
magasfeszültségű oszlop, így a volt tulajdonosa kb. 3 éve visszavásárolta. Ez az ár lehetne esetleg
egy kiindulási pont.
Fekete Gyula polgármester: Szerintem a beépíthető területek eladási árának 50%-áért lehetne adni a
beépíthetetlen területeket, de a következő testületi ülésre nézzük meg az ingatlan tulajdoni lapját.
A 4/4. napirendi pontban azt szeretném felvetni a tisztelt képviselő-testületi tagoknak, hogy
vannak az önkormányzatnak olyan jószágai, amelyek pillanatnyilag hasznot nem hoznak. Van 3
birka, 2+2 kecske és 1 bivaly. Van-e az ellen kifogása a testületnek, ha ezeket a jószágokat
értékesítené az önkormányzat? Ezekre az állatokra lenne vevő.
Kamarási Zoltánné képviselő: El kell akkor adni. Ha nincs rá vevő, akkor be kell darálni kolbásznak azt
megvennék.
Mikó Zoltán képviselő: Egy év alatt ezek a jószágok nagyon sok takarmányt megesznek, és semmi
hasznot nem hoznak.
Fekete Gyula polgármester: Nekünk kolbász értékesítésére nincs engedélyünk. Csak az élő állatot
tudjuk értékesíteni.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Nincs akkor erről mit beszélni, el kell őket adni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Jó akkor tudjatok róla. Erről nem kell határozatot hozni. Ez csak
tájékoztatás.
Mikita József képviselő: Kérdezzek már ezekről az árakról, mert kósza hírek járnak. Milyen ára van a
malacnak vagy hízónak? Ez a 800.-Ft-os kilogrammos ár mire vonatkozik?
Fekete Gyula polgármester: Nem a hízóra vonatkozik. Megvan, hogy 1 kg-tól 30 kg-ig hány forint. 31
kg-tól X kg-ig hány forint. Nem akarok olyat mondani, amit nem tudok pontosan. A hízó pedig
450.-Ft kilogrammonként. Én mondtam a telep vezetőjének, hogy 1.000.-Ft-os árakat hallottam én
is, azt mondta, hogy Ő ilyet senkinek nem mondott.
Szintén önkormányzati dolog, jöttek ide a kertészek és mondták, hogy van még vagy 20 q hagyma,
de még olyan is, ami meg van tisztítva a fagyasztóban. Lenne vagy 10 q amivel kellene valamit
kezdeni. Lenne olyan lehetőség, hogy tudnánk értékesíteni, vagy ha azzal egyet tudnátok érteni,
akkor kiporciózzuk és a közmunkásoknak odaadjuk. Adjatok javaslatot. Körülbelül 10 q-ról lenne
szó, úgy is ott fog elrohadni.
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Mikita József képviselő: Most volt nálam egy rakamazi barátom és Ő mondta, hogy a krumplit 30.-Ftért, a hagymát pedig 25.-Ft-ért vitték el tőle.
Fekete Gyula polgármester: Mit javasoltok?
Holykó Lászlóné képviselő: Szét kell osztani.
Fekete Gyula polgármester: Most 150 fő közmunkás van, 6 kg körül jutna egy embernek. Akkor
veszünk 20 kg-os szemetes zsákokat, és akkor mindenkinek abba adunk 5 kg hagymát. Aki ezzel
egyet ért kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
15/2015. (III.26.) határozata az önkormányzat tulajdonában álló 10 q hagyma szétosztásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Olaszliszka Község
Önkormányzatának Polgármesterét, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 10 q hagymát
Olaszliszka Község Önkormányzatával közfoglalkoztatási jogviszonyban állók között egyenlő
arányban ossza szét.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Fekete Gyula polgármester: Még röviden annyit szeretnék elmondani, hogy a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében az önkormányzatunknak 6 olyan programja van,
amit lejelentettünk a projektgyűjtés keretében a megyei önkormányzat felé.
Ezek a következők:
- Bodrog folyón horgász és vízi turizmus megvalósítás, bekerülési költség 158 millió Ft.
- Horgászturizmus, bekerülési költség 7,7 millió Ft.
- Nyomott szennyvízhálózat cseréje gravitációs rendszerre, bekerülési költség 104 millió Ft.
- Barackos tanya szennyvízelvezetés, bekerülési költség 33 millió Ft
- Bel és csapadékvíz elvezetés és árokburkolás, bekerülési költség 33 millió Ft.
- Piactér kialakítása, bekerülési költség 41,9 millió Ft
Ezeket most már sokadjára beadtuk a megye felé, ha a megyén fognak egy kis pénzt osztani, akkor
lehet valamire számítani.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Ez nem fedi le a teljes pályázati lehetőséget, mert ez a program, vagyis a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, ebben nincsenek a vidékfejlesztési pályázatok.
Fekete Gyula polgármester: Megjelent továbbá egy pályázati lehetőség személyautó, terepjáró és
kisbusz vásárlására. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi buszunk már nagykorú, mindenképpen
szeretnénk majd pályázni. Lehet, hogy ehhez valamennyi önrész is kell majd, illetve lehet, hogy úgy
sikerül megoldani majd, hogy az áfát visszatudjuk igényelni. Még nem tudjuk, hogy milyen buszok
kerülnek a pályázati rendszerbe, de én mindenképp úgy gondolom, hogy a 9 személyes buszt meg
kellene pályázni. Szeretnénk pályázni egy olyan járműre, ami alkalmas az étel kihordására, mert amit
pályáztunk annak idején 2009-ben, az egy puttonyos 2 személyes autó volt, és abból egy 4
személyes renault clio lett vásárolva, ami alkalmatlan az étel hordására, így jelenleg egy 10 éven
felüli suzuki típusú gépjárművel oldjuk meg ezt a feladatot. Ebben a két pályázatban indulhatunk-e,
támogatjátok-e?
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dr. Stumpf Enikő jegyző: Javaslom, hogy ezzel kapcsolatosan is hozzon döntést a képviselő-testület.
Április elején várható a pályázati kiírás, hasonló feltétellel lesz kiírva, mint a 2013-as pályázat. Egy
önkormányzat, illetve egy szervezet egy gépjárműre pályázhat.
Kamarási Zoltánné képviselő: 15 személyes buszra nem lehet pályázni?
Fekete Gyula polgármester: Amire pályázni lehet, az 9 személyes busz, amilyen nekünk most van az 15
személyes.
Bertáné Batta Magdolna képviselő: Ezt a pályázati lehetőséget nem kell kihagyni.
Mikita József képviselő: A másik buszt sem kellene eladni, mert azzal a közmunkásokat lehetne
szállítani.
Fekete Gyula polgármester: Én minden olyan fórumon ahol voltam, mindig azt mondtam, hogy
nekünk mindenképp járműre kell pályázni. Egy nagyobb buszra is szeretnénk, ami egy óvodás vagy
iskolás csoportot el tud szállítani, de ezt sem szabad kihagyni. Tehát aki támogatja, hogy mi
pályázzunk gépjárműre, azt kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
16/2015. (III.26.) határozata az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozható
gépjármű beszerzéséhez nyújtott támogatásra pályázat benyújtása
A képviselő-testület úgy határozott, hogy Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású
intézkedései Irányító Hatóságának 6/2015 (III. 13.) számú közleménye az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló MVH Közlemény alapján, hogy
Olaszliszka Község Önkormányzata
pályázatot nyújt be az alábbi célterületre:
2. célterület (a támogatási rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint:
- kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falugondnoki szolgálat ellátásához
kapcsolódóan
ba) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán – 9 személyes kisbusz
beszerzése
A fejlesztés megnevezése: Kisbusz beszerzése Olaszliszka községben
A képviselő-testület egyetért a szolgáltatásfejlesztés szükségességével az egyéb szolgáltatásokhoz
kapcsolódóan.
Olaszliszka Község Önkormányzata a beszerzés támogatott költségein felüli részét (gépjármű
beszerzés ÁFA tartalma, kapcsolódó egyéb költségek) a 2015. évi költségvetés terhére vállalja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat összeállítására és benyújtására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
Holykó Lászlóné képviselő: Megkerestek, hogy a Zemplén Takarékszövetkezethez nem csatlakozik-e a
polgármesteri hivatal számlavezetési ügyben?
Fekete Gyula polgármester: Engem is megkerestek. Én azt tudtam mondani, hogy április hónapban fog
vele foglalkozni a képviselő-testület. A pénzügyi szakemberek majd átnézik, hogy jó-e ez nekünk és
van-e értelme váltani vagy nincs. Ezután a képviselő-testület fog majd dönteni.
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dr. Stumpf Enikő jegyző: Csak előzetesen adják be írásban az ajánlatukat és össze kell majd
könyvvizsgáló asszonnyal vetni azt a jelenlegi számlavezető pénzintézet kondícióival. Most amikor
projektek is folyamatba vannak, ezt alaposan végig kell majd gondolni. Ez nem kis átállás, akár az
adónemek esetében, iparűzési adó, csekkek legyártásában.
Holykó Lászlóné képviselő: Ez Tolcsván már öt éve működik. Azt a csekket ők gyártják le nem mi.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Természetesen vizsgálja meg a testület a bankváltás lehetőségét, hasonlítsuk
össze, nézzük meg, hogy jobbak-e az ő mutatóik mint a jelenlegi számlavezető pénzintézeté.
Fekete Gyula polgármester: Én megígértem, hogy áprilisban ez testület elé fog kerülni.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Adjanak írásos ajánlatot, mert így látatlanban nem lehet dönteni erről.
Mégegyszer szeretném hangsúlyozni, nem szerencsés az időpont a váltásra, hiszen ha belemegyünk
az autóbeszerzésbe, és kell a támogatást megelőlegező hitel, mert biztos, hogy kell, hiszen az MVH
utófinanszírozású, nem tudomhogy a Takarékszövetkezet ilyen feltételekkel tud-e támogatást
megelőlegező hitelt nyújtani. Ezekkel szokott lenni a probléma. Sokszor nekifutottunk mi is ennek
csak mindig volt valami, ami miatt úgy döntöttünk, hogy az OTP a legjobb számlavezető bank.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: A legtöbb költséget az veszi le igazából. A legnagyobb tarifája az
OTP-nek van.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Egyesületnek, civil szervezetnek nem kedvezőek a mutatóik, azt tudjuk.
Kamarási Zoltánné képviselő: Én vissza szeretnék térni pár mondat erejéig az alpolgármester
választásra. Az a hír járja a faluban, hogy mi azért nem tudunk választani, mert mindenki
alpolgármester szeretne lenni. Nekem személy szerint nincsenek ilyen ambícióim, és soha nem is
voltak. Addig, amíg ilyen rágalmazások lesznek, addig biztos hogy nem lesz egység.
A másik hozzászólásom a közmunkával kapcsolatos. Úgy tudom, hogy pár ember megint el lett
üldözve a faluból. Nem bottal gondolom, hanem megaláztatással és a megkülönböztetéssel. Én
sajnálom ezeket az embereket. Meg lehetett volna beszélni, én fel is vetettem egy testületi-ülésen.
Mondtam, hogy hívjuk be őket hallgattassék meg a másik fél is, mondják el az ő verziójukat és
akkor az ember tisztább képet látott volna. Gondolom, ettől a hivatal nem lett népszerűbb, hiszen
elég jó kaliberű emberek mentek el. Ezekre az emberekre nekünk is szükségünk lett volna. Nem
tudom, lehet, hogy csak én látom így.
Felvetettem már, hogy az egyebeket azzal kellene kezdeni, hogy mi valósult meg abból a
problémából, amit korábban már felvetettünk. És ha megoldódott, az többet nem fog felvetődni.
Még a kutyaoltással kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy nekem honnan kellett volna erről
értesülni? A szomszédom sem tudta.
Az utolsó kérdésem: hogy állunk a kamera ügyben?
Fekete Gyula polgármester: Visszafelé kezdem a válaszadásokat. A kamerára azt ígérték, a jövő hétre az
utolsó simításokat elvégzik, ugyanis a templomra nem engedte felszerelni a Műemlékvédelmi
Felügyelőség. A Szabó Lajos féle régi malomra lesz egy antenna felszerelve. Az ÉMÁSZ-tól az
órákat kell még beszerelni, amire felrakták a kamerákat és indulhat a rendszer. Nekünk kell még
három fát kivágatni a Kossuth úton. Pente Jóskának a portáján van kettő, majd feljebb ahol
lebontottátok a lakást ott is van két fenyőfa. Azokat a kamerákat lássa az antenna, ami a Kossuth
utcán van, mert ennyi volt a gond.
A kutyaoltással kapcsoolatban Sanyit még le is szidtam, hogy túl hamar küldte ki az értesítéseket.
Kiderítem, hogy a Kossuth utca végére mért nem értek oda az értesítések.
Közmunkával kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy amióta én itt vagyok még senkit nem
küldtem el. Elmondom azért ezt a dolgot, nem mindent teljesen részletekig, mert személyiségi
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dolgokba nem szeretnék belemenni. Én úgy gondolom, hogy még a fizetését sem vettem vissza
senkinek, amíg ez az új szerződés létre nem jött február 28-ig, ha dolgozott valaki, ha erősebben, ha
gyengébben. Ugyanazokat a pénzeket kapták meg, amit még az előző polgármester állapított meg a
dolgozók részére. Mielőtt az új szerződéseket kezdtük volna bolygatni, akkor már jelezte nekem a
vámosújfalui polgármester, hogy pár asszony menne ki hozzá dolgozni. Megkérdeztem tőle, hogy
honnan tudja, mire Ő azt mondta, hogy telefonon érdeklődtek nála. Közben kiderült, hogy a
vámosújfalui polgármester tartott egy gyülekezőt Olaszliszkán a globus mellett, és ott egyeztettek,
hogy ki fog hozzá menni a falut felvirágosítani. Utána Ő is bevallotta, hogy volt ezen a helyen és
beszélt velük, tehát átcsábította őket. Másrészt volt olyan alkalmazott, aki nekem nem is szólt és
elment táppénzre hetekig, pedig számtalanszor kijelentettem, ha valaki akár csak egy napra is megy
az orvoshoz, szóljon nekem, hiszen én gyakorlom a munkáltatói jogokat. Ha felveszi táppénzre az
orvos, akkor is kell szólnia és akkor is, ha nem veszi fel. Tehát Őket innen senki nem üldözte el,
maguktól mentek el, nem is olyan sokan, azt hiszem hárman. Ami a másik szakembert illeti, a
múltkor kiértékeltem, aki engem cigányvajdázott meg cigány polgármesterezett én annak az
embernek nem tudok olyan bizalmat adni, hogy az én általam elképzelt dolgokat úgy hajtsa végre,
hogy jó legyen. Ezért nem Ő vezette és irányította az embereket, de ugyanúgy kapta a fizetését a
pótlékokkal együtt, mint amikor dolgozott a megfelelő munkaterületen. Az illető később beadta a
felmondását, hogy 2015. március 31.-től nem kíván az önkormányzatnál dolgozni. Én ezt
tudomásul vettem, meg is írtam, hogy ezzel kapcsolatban majd keressen meg. Egyébként már azt is
kaptam a másik oldalról, hogy mért adtam egy bizonyos dolgozónak szakmunkás bért.
Elbeszélgettünk azzal, aki érdeklődött és elmondtam neki, hogy nincs olyan végzettsége másnak,
aki révész lehessen, ezért szakmunkás bért kell neki adni. Én nem küldtem el a másik kollégát sem,
mondtam, hogy a törvény úgy írja elő, illetve azok a szabályok, amik a révközlekedésről szólnak,
hogy két embernek kell révésznek lenni. Az egy dolog, hogy technikailag hogy oldjuk meg, és az
egyik nap az egyik, másik nap a másik.
Kamarási Zoltánné képviselő: Reagálhatok rá? Szerintem félre kellene már tenni a személyes bosszút. A
faluért tegyünk már egységesen. Minket is lehordanak mindennek, nekem is azt mondták egy
közszereplőnek mindent el kell tudni viselni. Nem a személyes bosszú kell, hogy vezéreljen, hanem
a falunkért kell, hogy tegyünk már.
Fekete Gyula polgármester: Én elfogadom, amit mondtál, példának azért mondtam el, hogy ha engem
a bosszú vezérelne, akkor Kajuha Jancsi nem lenne szakmunkásként foglalkoztatva.
Kamarási Zoltánné képviselő: Nem is az volt a baj, hanem az, hogy átnéztél rajtuk, hogy levegőnek
nézted őket. Nem fogtál velük kezet. Ki lettek közösítve, meg lettek alázva.
Fekete Gyula polgármester: Szeretnélek megcáfolni, ugyanis amikor reggel 7 órakor bementem a
gameszba akkor Rontó Rajmundtól kezdve Richvalszki Rudival bezárólag mindenkivel kezet
fogtam, még akkor is, amikor már Richvalszki Rudi engem le cigány polgármesterezett, ezt szóvá is
tettem neki, hiszen ha valakinek van egy munkáltatója, aki a munkáltatói jogokat gyakorolja, akkor
illik tisztességesen beszélni vele. Én őt nem tanácsadónak akartam alkalmazni ő úgy gondolta ezt
másképp akarja csinálni. Szeretném most már befejezni ezt a témát, a példát csak azért hoztam fel,
mert szóvá teszik, hogy valaki csak fél évre lett felvéve segédmunkásnak, míg mást egy évre vettük
fel szakmunkásnak. A Munkaügyi Központnak az volt az elvárása, hogy lehetőleg ne mindenkivel
kössünk egy éves szerződést, mert azokat az embereket is be kell vonni, akiknek csak egy hónapot
kell ledolgozni. Próbálom úgy csinálni, hogy jó legyen. Azért tájékoztattam a testületet a múltkor is,
hogy milyen programokban hányan vannak.
Bertáné Batta Magdolna képviselő: Én csak szeretném jelezni, hogy a Burgondiánál WC-nek használják
a buszmegállót, valamint beszélgettünk a parkosításról, és Kamarási Zoltánné azt mondta, annak
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van egy külön brigádja. Javasolni szeretném, hogy Jóni Ági vezetésével – aki véleményem szerint
elég lelkiismeretes és ért is hozzá – kellene kialakítani egy brigádot, akik a parkosítást elvégeznék.
Fekete Gyula polgármester: Amennyiben megérkezik az első összeg a közmunkás pénzből, amiből
tudunk sódert meg cementet venni, akkor mind a három buszmegálló alját lebetonoznánk és az
alsó sor deszkát kiszedetnénk.
A parkosítással kapcsolatban Ágit felhatalmaztam, hogy ne csak mályvák kerüljenek a
virágtartókba, hanem szánjunk rá egy kis pénzt, hozzunk olyan virágokat is, ami most is jól mutat.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Beszéltünk arról, hogy Sloszárik néni előtt egy brigád az árkot
rendbe tenné. Másrészt Gönczi néniék elé felraktak egy kamerát, ami szintén a templomra van
fókuszálva, de szeretném megkérdezni, hogy nem lehetne-e lefelé irányítani, ahol a gyerekek
mennek hazafele és délutánonként nagyon szeretik a házak falait firkálni. Jó lenne valahogy a lefele
vezető szakaszt is befogni.
Továbbá szeretném ha az Egyesület részére a Bánom úti ingatlant mihamarabb bérbe adnánk. Az
Egyesület vezetőségének az a kérése, hogy valami olyan bérleti szerződést kellene készíteni, ami
mind a két fél részére megfelelő lenne. Tavaly ilyenkor megkaptuk a rendőrség szolgálati lakását és
ahhoz, hogy mi beköltözzünk oda fel kellett újítani a parkettát, a cserépkályhát át kellett rakatni,
összesen ezekre a munkálatokra kb. 300.000.-Ft-ot költött az egyesület, mivel azt gondoltuk, hogy
ott fogunk maradni. Később Polgármester Úr felajánlotta, hogy jobb lenne az egyesület részére a
Bánom úti lakás, viszont jó lenne ezt papírra fektetni. Felvetődött az is az egyesületi üléseken, hogy
amennyiben olyan ajánlatot kapnánk az önkormányzat részéről meg is vásárolnánk azt. Nem titok
az sem, ha az egyesület megszűnne, az ingatlan visszaszállna az önkormányzatra. Ilyen javaslatot
kaptam és ezt tolmácsolom most a képviselő-testület felé.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Az önkormányzat és az egyesület között nem volt semmilyen megállapodás
erre vonatkozóan?
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Telephelynek most a Lovas Turisztikai Bázis van megjelölve. A
székhely az önkormányzathoz van bejelentve. 12 éve működik jól az egyesület, és nincs egy olyan
helyünk, ahol le tudnánk ülni bármit megbeszélni. Körülbelül 90 fő tartozik az egyesülethez. Most
már a borbarátok szekciója is az egyesület alá szerveződött.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Közösségi helységként szeretnék használni? Alkalmas-e az az ingatlan erre a
feladatra?
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Természetesen alkalmas. Egy olyan hely kellene, ahol aktívabban
tudnánk működni. A fiatalokat össze kellene fogni. Az önkormányzat segít abban, hogy biztosít
különböző helyiségeket, amikor egyesületi ülést tartunk, de ez nem állandó helyiség és szertnénk
bérleti vagy használati szerződést kötni az önkormányzattal a helyiséghasználatra vonatkozóan.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Ebben a képviselő-testület fog dönteni.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Más téma: a borbarátok szekció dűlőtúrát tervez április 24. napjára.
Ez a Tokaji Tavasz program keretén belül kerül megszervezésre, valamint Sárospatakon borárverés
lesz április 25-27-ig. Szeretnék még eldicsekedni azzal, hogy szombaton a Nagy Tokaji Kóstolóra
viszem a Corinthia Hotelbe a 2013. és 2014. évi hárslevelű borunkat, ahol 80 borász és 150 féle bor
lesz jelen. A honlapjukon már Olaszliszka is rajta van.
Holykó Lászlóné képviselő: Én a közmunkával kapcsolatosan szeretnék még hozzászólni. Nap mint
nap látok olyan embereket, akik a bicikli kormányon kívül semmit nem fognak. Sokan a boltba
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járnak vásárolni naponta 3-4 alkalommal. Elkaptam már olyan közmunkást is, aki pálinkát vásárol a
boltban. Nem tudom milyen felügyelők vagy csoportvezetők vannak?
Fekete Gyula polgármester: Szeretném kérni tőled azoknak a nevét, akiket vásárolni láttál, vagy ha nem
akarod itt nyilvánosan elmondani, akkor gyere be az irodámba és négy szem közt mondd el.
Holykó Lászlóné képviselő: Nem fogom elmondani. Azért nem fogom elmondani, mert így is minden
testületi ülés után egyes emberek nem a valóságot mondják, hanem elmennek az alvégre a
kisebbséghez, ott valótlan dolgokat állítanak, uszítják a testület tagjaira őket. Igazából én azt
gondolom, amíg ez fog történni, itt igazából semmi egyetértés nem lesz a testület között. A faluban
az megy, hogy öten vagyunk a bűnösök, holott én úgy gondolom, hogy öten bármi is történt
mindent megszavaztunk, egyedül egy embernek nem tetszik, amit nem szavazunk meg.
A másik dolog, ha ennyire köpködés van, azt kellene inkább, hogy egymás mellett éljen cigány és
magyar ember és el kellene mindenkinek mondani azt, aki tisztességes munkahelyen dolgozik,
reggel elmegy 6 órakor dolgozni, kemény fizikai munkával visz haza 66.000.-Ft fizetést, itt meg a
közmunkások röhögve egész nap elbicikliznek, elszórakoznak. A harmadik dolog, ha már ennyire
szívén viseli mindenki Olaszliszkát, össze kellene szedni értelmiségi embereket, elszármazottakat
innen, meg módosabbakat, hogy tudnának-e segíteni Olaszliszkán. Össze kellene hívni őket egy
megbeszélésre, és szépen elmondani a problémánkat. Hátha van olyan, aki próbál valamit tenni a
faluért.
Fekete Gyula polgármester: Minden testületi ülésen a kisebbségi önkormányzat is képviseltette magát,
tudják, hogy mi hangzik el az ülésen.
Holykó Lászlóné képviselő: Jó, csak lehet oltani őket.
Orsós Péter Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Ezt kikérem magamnak.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Ha a testület úgy gondolja 18 órától lesz a nemzetiségi önkormányzatnak az
ülése, azon is részt lehet venni, és felvetni a problémákat.
Fekete Gyula polgármester: Erzsike megfogadom a tanácsod. Korábban volt már rá példa, hogy a
településről elszármazottakat szerettük volna összehívni, több száz embernek küldtünk ki meghívót
és talán 10 ember sem jött el. Nem igazán volt sikeres. Én tervezem összehívni a helyi
vállalkozókat is, hogy próbáljunk egy irányba menni együtt gondolkodni. Bízunk benne, hogy lesz
még itt borászat a Varga pincészet részéről és még egyéb dolog is. Ez a képviselő-testület nem
hozott még hat-egyes döntést sem a falu érdekében, minden kérdésben hét-nullás szavazás történt.
Mikita József képviselő: Ancikával végigjártuk a falut, a szemeteléssel kapcsolatban és az lenne a
kérdésem, hogy ezeket a szeméttárolókat nem lehetne-e helyre állítani vagy megcsinálni, mert a
dohány boltnál is a földre ledobva van a szemét.
Holykó Lászlóné képviselő: Többen jelezték még felém, hogy a Dankó Pista utcában nagyon sok
szemét van. Akik arra közlekednek, azt mondják elviselhetetlen és tűrhetetlen az a helyzet.
Fekete Gyula polgármester: Kb. 1 hónapja voltan a Dankó Pista utcában, még akkor nem volt tragikus
az a helyzet. Aki minden nap rálát, az jobban látja ezt a dolgot.
Mikita József képviselő: Beszéltük jegyzői referens úrral az olaszliszkai kutyák helyzetéről is, mert ami
ebbe a faluba van az már tűrhetetlen. Láttam olyat, hogy 5-8 éves gyerek sétáltat veszélyes kutyát. A
Dózsa György utcában zárt portán egy pitbull szétmarcangolt egy németjuhászt. Holnap esetleg
egy gyereket vagy egy nőt támad meg, aki nem tud védekezni.
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Fekete Gyula polgármester: Kutyával kapcsolatban tegnap beszéltem az újhelyi aljegyzővel. Ő javasolta,
hogy van erre egy jogszabály, amely szerint mindenki köteles bejelenteni 30 napon belül, ha kutyája
van. A közfoglalkoztatottak közül arra is lesz egy vagy két fő, hogy lakásról lakásra járjanak és fel
fogják írni, hogy kinek milyen és hány darab kutyája van. Aki ennek a bejelentésnek nem tesz
eleget, megfogjuk bírságolni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Rá kellene szánni egy összeget, járjuk végig a falut, és ha azt mondja
hogy nem az Ő kutyája akkor szedjük össze.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Felül fogjuk vizsgálni az ebösszeírást.
Kamarási Zoltánné képviselő: Állítólag 250 db kutya van és hatvanan vitték el oltani.
Holykó Lászlóné képviselő: Én ehhez az emberhez nem viszem a kutyámat oltani, inkább viszem
Sárospatakra. Ez a Takács egy öreg állatorvos, ezzel nem lehet mit kezdeni. Aki tavaly oltotta az
egy fiatalember Répási doktor Ő nagyon ügyes.
Fekete Gyula polgármester: Lehet, hogy aranyos viszont Ő egy házhoz sem ment ki. Számtalan öreg
van, vagy olyan a kutyája, elvárja, hogy háznál oltsák be. Van-e még valakinek kérdése?
Kamarási Zoltánné képviselő: Én azt szeretném végszóra, hogy Olaszliszka tábláig tart a falu és nem a
templomig. Ezt tolmácsold már légyszíves. Mi is ide tartozunk, miért vagyunk mi alacsonyabb
rendűek, mint akik fent élnek.
Fekete Gyula polgármester: Megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
A képviselő testület ülése 18 óra 15 perckor véget ért.
K.m.f.

Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

