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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?
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Óvodavezetői pályázat elbírálása.
2./ Az Azúr Takarékszövetkezet számlavezetésre vonatkozó ajánlatának megvitatása.
3./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Óvodavezetői pályázat elbírálása.
2./ Az Azúr Takarékszövetkezet számlavezetésre vonatkozó ajánlatának megvitatása.
3./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Óvodavezetői pályázat elbírálása.
Fekete Gyula polgármester: Mindenki megkapta a teljes anyagot, ha igénylitek, akkor felolvasom.
Mikita József képviselő: Nekünk ebből nem kellett volna kapnunk?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A véleményezési eljárásról?
Mikita József képviselő: Igen!
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Dr. Stumpf Enikő jegyző: Nem szoktuk kiküldeni. A vezetői pályázat anyagában benne van a pályázó
azon nyilatkozata, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat nyilvánossága biztosítva legyen. A
jegyzőkönyv és a véleményezés a képviselő-testületi ülésen ismertetésre kerül. De itt van a
megbízott óvodavezető asszony, ismertetni tudja, ha szükséges vagy pedig polgármester Úr
felolvassa.
Fekete Gyula polgármester: Felolvassam?
Mikita József képviselő: Nem szükséges, de úgy gondolom, hogy ebből kellett volna nekünk kapni.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A véleményezés július 23. napi keltezéssel készült, a pályázati felhívásban
kitűzött döntési határidő július 31.-e volt. Én azt gondolom, hogy határidőben vagyunk.
Fekete Gyula polgármester: Tehát most a képviselő Úr azt kifogásolja, hogy ezt a példányt a testületi
tagok nem kapták meg?
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Ha szükséges, Én hozzájárulok, nyugodtan fel lehet olvasni.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Akkor felolvasom.
Ezt követően a polgármester Úr felolvassa a Kerekerdő Óvoda tantestületi ülésén készült
jegyzőkönyv jegyzőkönyvi kivonatát.
Kamarási Zoltánné képviselő: Nekem erről egy mondás jutott az eszembe: Ha megpróbálsz mindennek
eleget tenni, a végén már semmire sem leszel képes.
Fekete Gyula polgármester: Más kérdés, vélemény?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Az előző testületi ülésen, amikor a képviselő-testület jóváhagyta a vezetői
megbízásra a pályázat kiírását, akkor a csatolandó dokumentumok között szerepelt, hogy a pályázó
az intézmény vezetésére vonatkozó elképzeléseit foglalja írásba. Én azt gondolom, hogy minden
pályázati anyagnak része egy szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésnek a
meghatározása. Akkor, amikor a pályázati hirdetmény elfogadása történt, akkor elmondtuk, hogy öt
évre szól a vezetői megbízás. A képviselő-testület, mint fenntartó hatásköre, hogy az intézmény
vezetői megbízásról döntsön. Nyílt ülésen történik a tárgyalás és nyílt szavazással történik a vezető
megválasztása. Azt is el kell mondani, hogy a vezetői megbízás nem csak szakmai munka, hiszen
költségvetési intézményről van szó, ennek megfelelően a gazdálkodást koordináló feladatokat is el
kell látnia a vezetőnek. A képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy kérdéseket tegyen fel a
jelöltnek, illetve azokat megvitassa.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm szépen jegyző asszonynak a kiegészítését. Ez fontos volt.
Kamarási Zoltánné képviselő: Én azt szeretném megkérdezni, nem lesz-e ez neked túl nagy falat?
Képviselő sem akartál lenni, alpolgármester sem akartál lenni, Tudom, hogy vezető óvónő mindig
akartál lenni. Én jónak is tartottalak volna, csak úgy gondolom, hogy ez a feladat egy egész embert
kíván. Nem leszel túlságosan szétforgácsolva, nem fog az óvodai vezetés rovására menni? Nem túl
nagy falat ez neked? Egy fenékkel három lovat megülni? Én így hallottam a faluba is, érzed-e
magad olyan erősnek?
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Ha a testület támogat, és óvodavezető lehetek, még közelebbi
kapcsolatban leszek polgármester úrral, mivel intézményünk fenntartója az önkormányzat, az én
munkáltatóm pedig Fekete Gyula polgármester Úr lesz. Akik ismernek, azok tudják azt, hogy nem
riadok vissza a nehezen megoldható feladatoktól sem, természetesen a képességeimen belül, mert
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nem tudok cha-cha-cha-t táncolni vagy operát énekelni, de én azt hiszem, polgármester Úr majd
tudja, hogy milyen feladatokkal bízhat meg.
Visszatérve az óvodára szeretném elmondani, kívánom, mindenki élje át azt, amit Én a múlt héten
átélhettem ezen a nevelőtestületi értekezleten, amikor a pályázatomat véleményezték. Rengeteg
pozitív elismerést, véleményt hallhattam, ami nagy jólesett. Ez csak megerősített abban, hogy nem
csak szakmailag, de emberileg is egy olyan közösség áll mellettem, akik mindenben támogatnak.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm mind a kettőtöknek. Mikita József képviselő Úrnak adom meg
a szót.
Mikita József képviselő: Annyit szeretnék kérdezni polgármester Úrtól és tőled is Magdika, mint
alpolgármester asszony és mint óvodavezető nem lesz a két poszt között elfogultság a későbbiek
folyamán?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Igazából rám nézel képviselő Úr. Az alpolgármester választáskor erről a
kérdésről már beszéltünk, az összeférhetetlenségi szabályozó kitétel már tavaly októberben kikerült
a törvényből.
Mikita József képviselő: Nem összeférhetetlenség, elfogultság!
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Törvény nem tiltja, emberileg pedig polgármester Úr és alpolgármester
Aszony feladata kezelni ezt a helyzetet. Én azt gondolom, hogy amikor a jogalkotó úgy ítélte meg,
hogy nem összeférhetetlen ez a két pozíció, pont abból a megfontolásból tette, miszerint ez a
helyzet pozitívan is kihasználható egy-egy intézmény vagy akár egy önkormányzat működése
szempontjából.
Mikita József képviselő: Elnézést nem erre céloztam. Arra gondoltam, ha az iskola, amit nem az
önkormányzat tart fenn és az óvoda egyszerre nyújt majd be valamilyen támogatás iránti kérelmet,
akkor merre fog dőlni a mérleg nyelve? Mert én úgy vélem, hogy ebben az esetben maga fele fog
hajlani a keze alpolgármester asszonynak.
Pongráczné Szerencsi Judit könyvvizsgáló: Az iskola a KLIKK-hez tartozik. Az óvodának a létszámát és
a költségkeretét sem Ő határozza meg, hanem a testület. A testület hagyja jóvá a költségvetését és
azon belül gazdálkodik.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Az óvoda érdekét jobban tudja érvényesíteni a testületen belül.
Pongráczné Szerencsi Judit könyvvizsgáló: Így is próbálja, mint képviselő. Teljesen mindegy, hogy
alpolgármesterként vagy képviselőként próbálja. Gondolom Mitrikné Oldal Aranka is az óvoda
érdekét képviseli, hiszen Ő is ott dolgozik. Szeretné, ha az óvoda még jobb lenne, meg még szebb
lenne.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Ha megválasztanak óvodavezetőnek természetesen ezt az
intézményt fogom képviselni.
Fekete Gyula polgármester: Az alpolgármestert arra az esetre választjuk, hogyha a polgármester
akadályoztatva van. Ebben az esetben Én megbízom az alpolgármestert, hogy képviselje a
települést és megmondom azt is, hogy milyen álláspontot képviseljen, mi Olaszliszkának az érdeke.
Ezzel az arra a napra szánt alpolgármesterségnek vége. Semmi önálló feladatot nem fog kapni.
Nekem volt már három alpolgármesterem. 12 éven keresztül három hónapig voltam szabadságon
és senki nem ült be a helyemre. Az alpolgármesternek semmi önálló jogköre nincs.
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Pongráczné Szerencsi Judit könyvvizsgáló: Akkor lenne érdekellentét, ha a polgármester azzal bízná meg,
hogy Ő, mint alpolgármester felügyelje az óvodát.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Még annyit szeretnék elmondani, hogy az az elismerés, amit
esetleg óvodavezetőként kaphatok, számomra az az értékes, mert azért Én megdolgoztam. Az,
hogy Én ebbe az alpolgármesteri székbe beültem, azért Én még nem dolgoztam meg.
Kamarási Zoltánné képviselő: Józsi! Ha jól értem, akkor Te attól tartasz, hogy a falu érdeke kevésbé
lesz képviselve?
Mikita József képviselő: Az is.
Kamarási Zoltánné képviselő: Lesznek problémák, amiket meg kell oldani, meg vannak is.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: De ez nem csak az Én feladatom, hanem a képviselő-testületé
is.
Kamarási Zoltánné képviselő: Én már nem tudom többet szóvá tenni, hogy mi van és még sem
történik semmi. Most is látsz itt egy munkavezetőt?
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Mondj valami konkrét dolgot, ami nincs megoldva.
Mikita József képviselő: Én még a pályázatodhoz szeretnék hozzászólni. Vannak itt hosszú távú
tervek, fejújítási tervek, célok. Szeretném megkérdezni, hogy milyen forrásból kívánjátok ezeket
megvalósítani?
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Pályázati forrásból.
Mikita József képviselő: De itt az nem szerepel!
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Az óvoda költségvetése engedélyezi azokat a felújításokat
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A 13. oldalon a pályázatokról van szó.
Mikita József képviselő: Történtek már felújítások?
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Igen, a vizesblokkot írtam felújításként.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy Magdikát erre az
óvodavezetői titulusra már nagyon rég óta inspiráltuk, hogy készüljön, adja be a pályázatot. A
testületi tagság előtt is szóba került az óvodavezetői pályázat. Szerencsés véletlen, hogy egyúttal
beválasztották a testületbe is úgy, hogy a legtöbb szavazatot kapta. Ha így nézzük jogosan lett
alpolgármester is, mint legtöbb szavazatot kapó testületi tag. Én úgy gondolom akkor nem lett
volna ennyi vita, ennyi nézeteltérés, nem lett volna ennyi konfliktus a szavazások körül. 13 éve
került a tantestületünkhöz Magdika. Hál Istennek a régi volt óvodavezető kérte jöjjön hozzánk,
legyen először képesítés nélküli óvónő. Ő ezt vállalta merészen. Ha belegondolunk a mai világba,
nem nagyon akar pedagógus lenni senki. Bármilyen tanfolyam volt, elsőként dobtuk be a mély
vízbe. Én úgy gondolom, mivel egyetlen egy pályázat érkezett be, hogy a pályázat jó. Nem kellene
ezen ennyit variálni. Azt, hogy Ő most sokat kapott a 2015-ös évben ez hál Istennek így alakult. Én
kérem a testületet, támogassuk, hogy Ő vezető óvónő legyen.
Fekete Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Van-e még valakinek kérdése?

5
Mikó Zoltán lépviselő: Én ezt a pályázatot jónak találom. Egy dolog van, amit most mutattam is, hogy
nem 2015-től képviselő, hanem 2014-től. Másrészt, Én elég sok óvodavezető beszámolóját
hallottam több éven keresztül, úgy látom, hogy itt kb. a 6. oldalon az óvoda munkáját értékelted.
Szép ez, meg jól hangzik, de ezt az egész testület érte el. Amikor Smajdáné elment nyugdíjba, akkor
is azon voltunk, hogy elvégezzétek az iskolát. Erre úgy gondolom, hogy valamilyen szinten ígéretet
is kaptál, meg én is úgy gondolom, hogy támogatni kell.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Azt, hogy Én leírtam, hogy mi történt ez idő alatt, Én is ennek
a nevelőtestületnek a tagjaként dolgoztam. Azt Mikó Zoli bácsi nem biztos, hogy hallotta, ez az Én
saját írásom.
Mikó Zoltán képviselő: Nagyon egybe csend azokkal a beszámolókkal, amit Én hallottam Marikától.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Ez úgy tűnik, mintha Én a Marika írását adtam volna be. Én
kijelentem, hogy ez az Én saját írásom.
Fekete Gyula polgármester: Esetleg valaki még? Amennyiben tényleg nincs kérdés, azt hiszen nincs
semmi akadálya, hogy felkérjem a tisztelt képviselő-testületet, hogy nyílt szavazással kézfelemeléssel
döntsünk az óvodavezetői pályázatról. Aki úgy gondolja, hogy elfogadja a pályázatot és az előbb
ismertetett feltételekkel Bertáné Batta Magdolnát megbízzuk a Kerekerdő Óvoda vezetésével az
kézfelemeléssel jelezze.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Magdi?
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Én is szavazhatok?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Természetesen
Fekete Gyula polgármester: 4 igen szavazat, 3 nem szavazat
Dr. Stumpf Enikő jegyző: 4 igen szavazattal és 3 ellenszavazattal Bertáné Batta Magdolna az óvoda
vezetője.
A képviselőtestület 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
48/2015. (VII.31.) határozata Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda intézményvezetőjének
megbízása
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Olaszliszkai Kerekerdő
Óvoda intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1., Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete az Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda
intézményvezetői feladatainak ellátásával - a határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett 2015. augusztus 1. napjától határozott időre, 2020. július 31-ig, Bertáné Batta Magdolna Terézia
pályázót bízza meg. Az intézményvezető részére megállapított illetmény összege: 232.049,-Ft
alapilletmény, továbbá 66.300,-Ft összegű vezetői pótlék, mely összesen bruttó 298.349,-Ft.
2., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az intézményvezető
megbízásával együtt járó munkáltatói döntés Magyar Államkincstár felé történő bejelentéséről.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2015. augusztus 1.
Fekete Gyula polgármester: Gratulálunk Magdika! Kívánunk jó egészséget a munkádhoz.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Köszönöm szépen. Én is szeretnék majd szólni.
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Mikó Zoltán képviselő: Magdika, Én megelőlegeztem neked ezt az igent. Én tartozok neked 3
nemmel, de nem most jött el ennek az ideje.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Én azokhoz szeretnék szólni, akik nem támogatták a
pályázatomat. Ezek szerint van még mit tanulnom, van még mit fejlődnöm, be fogom bizonyítani,
hogy alkalmas vagyok erre a feladatra.
Kőváry Sándorné megbízott óvodavezető: Néhány gondolatot szeretnék mondani. Engem nagyon
meglepett, hogy voltak képviselők, akik ezt a pályázatot nem támogatták.
Kamarási Zoltánné képviselő: Jogunkban áll.
Kőváry Sándorné megbízott óvodavezető: Igen, de meglepett, Én azt mondtam, és úgy gondolom, adjon
neked erőt az, hogy a tantestület teljes mértékben támogatott, és a szülői munkaközösség is
támogat. Bizonyítsd be a képviselő-testületnek hogy alkalmas vagy erre a feladatra. Be fogod
bizonyítani.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Köszönöm szépen.
Fekete Gyula polgármester: Én is köszönöm mindenkinek. Az első napirendi pont lezárva.
2./ Napirendi pont: Az AZÚR Takarékszövetkezet számlavezetésre vonatkozó ajánlatának
megvitatása
Fekete Gyula polgármester: A Pénzügyi bizottsági ülésen is elmondtam, nem azért hoztuk be napirendi
pontként hogy tárgyaljuk, hogy változtatási szándékunk volna akár a hivatali dolgozóknak, jegyző
asszonynak vagy nekem. Titeket is megkeresett a Takarékszövetkezet stábja, adtak egy ajánlatot
hogy vizsgáljuk meg, vitassuk meg, hogy nem kívánunk-e váltani, a takarékszövetkezetet választani
számlavezető pénzintézetként. Mi úgy gondoltuk, hogy ki kell kérni az Ő javaslatukkal szemben a
jelenlegi számlavezetőnk az OTP ajánlatát is. Könyvvizsgáló asszonyt megkértem, hogy a két
ajánlatot hasonlítsa össze. Pénzügyi bizottsági ülésen még az is elhangzott, hogy a kormányzat
foglalkozik azzal, hogy záros határidőn belül az önkormányzati számlavezetéseket szeretnék a
kincstáron belül kezelni. Tekintettel arra, hogy nyitott kérdés volt, úgy gondoltam, hogy zárjuk le
valamilyen formában. Jegyző asszonynak megadom a szót, hogy szakmailag mondja el a
véleményét és utána tárgyaljuk meg. Majd a pénzügyi bizottság elnök asszonya mondja el a
véleményét.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Köszönjük a köbnyvvizsgáló asszonynak, hogy az összehasonlító táblázatot
elkészítette. Egy elég részletes anyagot kaptunk az AZUR Takaréktól, aki szöveges előterjesztést is
készített. A lényeg a végén található, kis táblázatos formában. Ebből a kis áttekintő táblából, aki
nem pénzügyi szakember az is látja, akár első ránézésre is, hogy lényegesen alacsonyabbak a
jelenlegi számlavezető pénzintézetnél alkalmazott %-os feltételek. Igazából elhangzott, hogy egy
számlavezető bank váltás mekkora munkával jár, egyidejűleg a futó pályázatok, illetve minden
egyéb folyamatban lévő ügyben. Ez természetesen nagyon nagy előkészítést igényel, akár több
hónapot, illetve egy évet is igénybe vehet. Így jött az a felvetés, hogy ha a kincstári számlavezetés
akár másfél éven belül reális lehetőségként szóba jön, akkor egy ekkora tehertől mindenképpen
szabadulni kellene, még akkor is, ha kedvezőbb lenne a takarékszövetkezeti kondíció, de nem
kedvezőbb. Megkérném, hogy Judit mondjon még egy pár gondolatot.
Pongráczné Szerencsi Judit könyvvizsgáló: Én is csak azt tudnám elmondani, amit jegyző asszony is
elmondott. Összehasonlítottam a két kondíciót. Én úgy látom, hogy az OTP kondíciói jobbak, az

7
OTP egyébként is sokkal tőkeerősebb pénzintézet. Stabilabb háttérrel rendelkezik, mint általában a
takarékszövetkezet. A takarékszövetkezetnek elvileg Sátoraljaújhely a központja, de gyakorlatilag
minden hitellel és egyebekkel kapcsolatos dolgokat Forrón intéznek. Nem ezek döntik el, de jobb
kondíciókat garantál az OTP. Én azt gondolom, hogy ezek az időnkénti ajánlatkérések és
versenyeztetések jó hatással vannak az OTP-re is. Ezzel érzi, hogy neki is vannak versenytársai és
egy kicsit lejjeb megy ő is a kondícióival, mintha egyedül lenne a piacon. Nyilvánvaló azt kell
választani, aki a jobb ajánlatot adja, ez a piac. Részemről ennyi volt, ha valami kérdés van, szívesen
válaszolok.
Fekete Gyula polgármester: Megkérném Erzsikét, hogy a bizottsági ülésen kialakult véleményt
szíveskedjen elmondani.
Holykó Lászlóné képviselő: A bizottság véleménye is az, hogy maradjunk az OTP-nél, mert ha át kell
mennünk a kincstárhoz, akkor nincs értelme most váltani. Ráadásul az AZÚR takarékszövetkezet
drágább is. Maradjunk ott ahol vagyunk.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm szépen a véleményt. Képviselő-testületi tagoknak van-e
kérdése vagy véleménye?
Mikita József képviselő: Annyit szerettem volna kérdezni, hogy marad a régi felállás, vagy amit most
adott, az egy új ajánlat?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Ez a jelenlegi állapot.
Mikita József képviselő: Ez a jelenlegi? Nekem csak annyi észrevételem van az OTP-vel kapcsolatban,
hogy nem igazán tisztességesen beszélnek az emberrel.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Magánszemély ügyfelek természetesen a bankfiókban találkoznak
elsősorban a bank ügyintézőivel, az önkormányzatok esetében – ezt lehet, hogy nem mindenki
tudja a képviselő-testületben – a megyei fióknál külön önkormányzati referensek vannak. Ez azt
jelenti, hogy amennyiben nekünk bármelyik pályázathoz szükségünk van egy banki igazolásra a
miskolci központi bankban külön minden településnek van egy referense, aki be van osztva, és
soron kívül intézi az ügyeinket. Mi róluk csak jót tudunk mondani, nagyon készségesek, telefonon
közvetlenül elérhetők, küldik az anyagokat.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm szépen jegyző asszonynak. Mikó képviselő Úr tessék.
Mikó Zoltán képviselő: Nekem is mind a két helyen van számlám, a takarékszövetkezetnél másabbak
az ügyintézők. A takarékszövetkezet már több alkalommal megkísérelte, hogy átmenjünk hozzájuk,
de az OTP-nek jobbak a kondíciói. Nekünk az önkormányzat érdekét kell nézni. Azt mondom,
hogy maradjunk az OTP-nél.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek még ebben a témában kérdése vagy hozzászólása?
Amennyiben nincs, és a gazdasági bizottságnak és nekem is az a véleményem, hogy ne
változtassunk, akkor meg is szavaztatom.
Aki egyet ért azzal, hogy maradjunk a jelenlegi számlavezetőnél és ne változtassunk, azt kérem
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2015. (VII.30.) határozata Kt. határozata: Az AZUR Takarékszövetkezet számlavezetésre
vonatkozó ajánlatáról
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Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a Gazdasági és Pénzügyi bizottság javaslata
mellett úgy határozott, hogy nem fogadja el AZUR Takarékszövetkezet számlavezetésre vonatkozó
ajánlatát.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
3./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Szeretném ismertetni a képviselő-testület tagjaival, hogy a közmunka
programok jelenleg milyen fázisban állnak. Három programban dolgozunk most a
közmunkásokkal. A közmunkások létszáma a diákmunkásokkal együtt megközelíti a 200-at. Ez a
közmunka-program kormányzati elképzelés. A 2016-2017-es program lehetőségét is már kezdjük
kidolgozni. Azt ígértem, hogy az első félévi munkáról tájékoztatni fogom a képviselő-testületet.
A bio programban önkormányzatunk a településhez tartozó területeken fellelhető tüzelésre
alkalmas biomassza begyűjtését tervezi. A szőlőben keletkezett venyige és a gyümölcsösökben lévő
biomassza bálázását lett betervezte, valamint a Bodrog folyó túloldalán található gyalogakác
begyűjtését, beszállítását és az ezzel való fűtést. Ez részben megvalósult, de van olyan tevékenység,
amit a Bodrognak ezen az oldalán a Natura 2000 program miatt csak augusztus végén tudunk
elvégezni. A bio programnak az időarányos részét tehát teljesítettük, a bálákat beszállítottuk. Ebben
a programban 15 főt foglalkoztatunk 2 fő szakmunkás 13 segédmunkás bérrel, ahogy azt terveztük.
A másik program a helyi sajátokra épül. Az önkormányzat tulajdonát képező szőlő és egyéb
ültetvények metszését, kötözését, gondozását látják el ebben a programben, illetve a
növényvédelmi feladatokat. Az évi folyamatos munkákat elvégeztük, most már csak a betakarítás
van hátra. Kivételt képez ebből a programból a gombának a telepítése. Még az év folyamán tart ez
a program, 2016. 02. 29-ig azt a két turnus gombát, amit terveztünk meg fogjuk tudni valósítani.
Továbbra is folyik a drótfonat készítése és értékesítése, illetve az önkormányzat részére is
felhasználunk ebből. Továbbra is készítünk betonoszlopokat, vízelvezetéshez szükséges
betonelemeket, hogy a vízelvezető árkokat tudjuk kiburkolni. Ebben a programban 23 fő
segédmunkást és 4 fő szakmunkást alkalmazunk.
A mezőgazdasági programban a fő tevékenység az állattartás, növénytermesztés, virágpalánta
nevelés, mezőőri tevékenység ellátása, erdőművelés, a Bodrog folyó túloldalán lévő anyagoknak az
átszállítása, ennek érdekében 2 révészt kell alkalmazni a vonatkozó jogszabály szerint. Szeretnénk
egy felújítást végezni erre közel 4 m Ft-ot terveztünk, amit el is fogadott a munkaügyi központ
illetve a minisztérium. A tervezéskor úgy tudtuk, hogy a Bánszerva Kft. augusztus hónapban
elköltözik, a felújítandó épületből, azonban ez nem történt meg, valószínű csak december
hónapban költöznek, ennek ellenére folyik a tárgyalás, egyelőre egy másik épületre tervezzük át
ennek az összegnek a felhasználását. Ebben a programban szerepel a két fóliasátornak a
működtetése, paradicsomot, paprikát, uborkát termelnek az itt dolgozó emberek. Terveztük
azoknak a területeknek a gaztalanítását is, amelyek az önkormányzat tulajdonát képezik, egy ilyen
területen már elvégezték a kijelölt munkát.
Van hosszú távú közfoglalkoztatás is, amely esetben csak bértámogatást kapunk, dologi kiadásra
már nem adtak támogatást. Ennek keretében a mezőgazdasági utaknak a gaztalanítása,
karbantartása, illetve a belterületem lévő elhanyagolt területek rendbetétele történt meg. Ebben az
éven egyszer a gáton belül már teljes gaztalanítást végeztünk. Három alkalommal kellett
parlagfűmentesítést végezni. Ezeknek a területeknek a kaszálása, gaztalanítása állandóan folyik.
A közmunka programban történő termelés forintosítva a következőképpen néz ki:
2015. I. félévében a konyhára került 557.040,- Ft értékű termék, ez hagymától kezdve, krumpli,
uborka minden olyan dolog amit a főzéshez fel tudtak használni.
Az első félévben továbbá 1.841.191,- Ft értékű hústermék került a konyhán bevételezésre és
felhasználásra. Ez a két tétel összesen 2.398.231,- Ft értéket jelent.
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Van egy előkészítő helyiség a konyha mellett, aminek van egy hűtő kapacitása, de a savanyítás és
egyéb tevékenységek révén is sikerült már az első félévben olyan nyersanyagot biztosítani, ami majd
a későbbiek folyamán felhasználásra fog kerülni. A második félévben betakarításra kerülő
termékeket is fel kell használni. Ami abban a kis raktárban található: hordós savanyú uborka
89.800,- Ft, borsó 17.860,- Ft, zöldbab 67.900,- Ft, zsír 55.290,- Ft, szalonna 15.400,- Ft,
vöröshagyma 17.800,- Ft, karalábé 10.800,- Ft, tök 9.890,- Ft, az eddig megtisztított és betakarított
hagyma 280.000,- Ft értékben. Ez összesen 564.740,- Ft.
Értékesítés is történt a sertésteleptől: 12 db választási malac, 9 db süldő és 1 db nagy hízó,
mindösszesen 484.565,- Ft értékben.
Elkészítettünk 150db betonoszlopot az éven 225.000,- Ft értékben, továbbá 500 db úgynevezett uelemet amit a vízelvezető árkok burkolására használjuk 250.000,- Ft értékben és 1200 fm drótot
fontunk 432.000,- Ft értékben.
A felsorolt tételek összesen 4.544.905,- Ft-ot tesznek ki. El kell még mondanom, hogy egy-két
ember meggondolta magát és erre az esztendőre nem adták át a kertjüket. Sokkal jobb, hogy most
nyakig érő gaz van benne. Csak, hogy tudjuk, kinek a portáján gazdálkodunk. Vinnai Béla, Szemán
János, Deme Istvánné, Varkoly Zoltán, Kerékgyártó Béláné, Gönczi Ferenc, Járásiné Kassai Éva,
Fekete Jánosné, Zsigus Ferencné, Kajuha György. Ezeknek az embereknek a kertjében
szerződéssel dolgozunk, termelhetünk, tarthatjuk rendben.
Termelésre használjuk még a Kazinczy utcán a nem értékesített telkeket. Többek között a
Bánszerva által megvásárolt 2db ingatlant is, illetve a Bánom úton van még egy ingatlan, amire nem
kellett szerződés, mert az az önkormányzat tulajdonában van. A Bezdeg-féle kertet lucernával
sikerült bevetni. A Vasvári Pál utcában burgonya és napraforgó került elvetésre mintegy 2ha
területen. A burgonyát már megkezdték szedni akkor, amikor még alig virított el.
Kaptunk még a Bodrog másik oldalán Kertész László erdésztől 20ha területet, amit kaszáltunk és
báláztunk, illetve továbbra is arra törekszünk, hogy a vízfolyásokat, önkormányzati gazos
területeket mentesítsük a bokortól, fától és behordjuk ezeket tüzelőnek.
Tavasszal is felolvastam, hogy mennyi közmunkást foglalkoztatunk ez egyes programokban és azt,
hogy egy-egy ember kb. mennyiért dolgozik. Nagyon nehéz ezeket az embereket motiválni. Minden
héten igyekszem 2-3 alkalommal megjelenni a munkakezdésükre. Naponta 2-3 alkalommal
végigjárják Pesta Marikáék a munkaterületeket és ellenőrzik, hogy ki van a helyén és ki nincs.
Legutóbb hétfőn 6 órára hívtam be mindenkit eligazításra a kultúrházba. Az az elvárásom, hogy
kézzel fogható és látható munkát végezzenek. Tegnap majd egy egész napos mindenre kiterjedő
Belügyminisztériumi ellenőrzés volt. Megbeszéltük az eddig elvégzett és a jövőben várható
feladatokat. Túl nagy bíztatást nem tudtak mondani. Azt azért látni kell, hogy 2014. évben még
adtak 5.000.000,- Ft összeget takarmánynak a vásárlásra, az éven nem adtak egy fillért sem. A
belügyminiszter úr is úgy gondolja, hogy ezeknek az egységeknek talpukra kell állniuk.
Elfelejtettem mondani a jószágoknál, hogy több mint tíz anyakocánk van, abból most nyolc fog
fialni. Van több mint 30db mangalicánk, amiből szeptemberben legalább 10db-ot le lehet majd
vágni a mangalica fesztiválra a hús biztosítására. Úgy gondolom, hogy ameddig ezt tudjuk csinálni,
addig csinálni kell. Megkérdeztem azokat a munkavezetőket, akik régen is munkavezetők voltak,
megnézettem a 2013. és 2014. évi testületi ülések jegyzőkönyveit, egyetlen egy jegyzőkönyvben sem
szerepel az, hogy a munkavezetők beszámoltak volna a közmunka folyásáról és eredményéről.
Kivétel ez alól a 2013. évi falugyűlési anyag, amiben szerepel. Én megígérem, hogy a jövő havi
testületi ülésen az elmúlt egy hónapról göngyölítve ezekhez az adatokhoz fogom mondani, hogy
mit termeltünk. Én tudom, hogy ez ennyi embertől kevés, de iparkodom tisztességgel csinálni. Én
nem akarok visszamenni a múltba. Látni bizonyos fejlődést, akár az építkezéseknél, akár a
mezőgazdaságban. Gondolom, sokalljátok, hogy ennyi munkást kell nekünk alkalmazni, de a
munkaügyi központból most is kiszóltak, hogy ennyi munkáshoz 25%-kal kell csökkenteni az
FHT-sok létszámát. A járási hivatalnál nyilvántartott valamivel több, mint 50 FHT-ban részesülő
személyből 13 főt még ebben az évben fel kell vennünk közmunkára. Ehhez munkabért adnak, a
dologi kiadásukat azonban nem támogatják. Tájékoztatásként el szeretném mondani, hogy
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azoknak az embereknek, akik olyan területen dolgoznak és szükséges, a munkaruhákat és
bakancsokat kiosztottuk. Ennek meg van az a veszélye, ha valaki 1-2 hónap múlva leszámol, vagy
mi küldjük el, ezt le kell papírozni. Attól az embertől munkaruhát, bakancsot visszakérni nem lehet,
mert úgy sem venné fel senki sem, akkor az utolsó havi munkabéréből időarányosan le kell vonni a
munkaruhának, illetve a bakancsnak az árát. Hogy képbe legyünk és lássátok nem nagy dolog ez, de
sokat segített rajtunk. Ha kérdésetek van a közmunkaprogrammal kapcsolatban, tegyétek fel.
Kamarási Zoltánné képviselő: Szerettem volna, ha bejön egy munkavezető, aki elmondja, hogy ezek az
összegek hogyan lettek kiszámolva, mert biztos, hogy a kézi munka sokkal drágább. Átlagot
vettetek?
Fekete Gyula polgármester: A ráfordított munkabért vettük alapul, illetve a konyhába került termékek
esetében az adott termék aznapi piaci árát.
Kamarási Zoltánné képviselő: Hogy jött ki ez az ár?
Fekete Gyula polgármester: Úgy jön ki, hogy megnézték, hogy a karajnak mennyi az ára például
januárban. Akkor vágtuk le a kifialt kocákat, mert akkor nagyobbak voltak. Volt majdnem 300.000.Ft bevétel egy vágásból. Június hónapban kisebbek voltak a hízók már csak 188.244.-Ft volt a
bevétel. Annak megfelelően napi áron számolta ki Ildikó, mintha a boltból vette volna meg a
termékeket.
Kamarási Zoltánné képviselő: Azt is mondtad, hogy 200 főt foglalkoztatunk a start programban, már
10 hónapja. Ennek ellenére mindössze 2 fő jött le a kapunkig, még húsvét előtt, azóta
szemétszedőt nem járt arra.
Fekete Gyula polgármester: Most megtakarítják a kpm-esek az árkot, mert ma ott vannak, végig fogom
küldeni őket arra is. Igazad van. Én már százszor elmondtam nekik.
Mikó Zoltán képviselő: Szabó Lajos portája előtt valamelyik nap megálltam, az árok tele van iszappal,
azt ki kellene takaríttatni. Ott tényleg probléma van.
Fekete Gyula polgármester: Ha a vizesek végeznek a helyreállítással, akkor az átereszeket is meg kell
majd nézni.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Vannak olyan helyek ahol a vízvezetéket behúzták, nem titok, van
egy ötágú nagy pincénk. Ki fogja helyreállítani, hova fordulhatok panasszal?
Fekete Gyula polgármester: A Zemplén Vízmű Kft a beruházó, de reggel szólj nekem, annyit meg
tudunk velük beszélni, hogy ezeket aszfaltozzák le. Ezt meg is ígérték, hogy helyre fogják állítani.
Mikita József képviselő: A posta elé is visszakerülhetne a kerékpártároló, mert a régit összegyűrték.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Hallottam, hogy a kisebbség kapott Kertész Lászlótól gallyakat,
fákat, összeszedhetik a Bodrogon túl. Nekem nem ezzel van gondom, hanem azzal, hogy ingyen
hordták át a kompon az embereket és a fát is, míg más turista 500.-Ft-ot fizet személyenként.
Fekete Gyula polgármester: Én 2014. októbertől itt vagyok, de egyetlen egy ilyen befizetés a
révészektől még nem történt. Jó, hogy mondod.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Én nem azt mondom, hogy 1.000.-Ft-ot fizessen egy traktornak a
kompon történő átszállításáért, de egy reális összeget meg kellene állapítani nekik is. Érezzék, hogy
nem ingyen van a szállítás. A komp is gázolajjal működik.
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Fekete Gyula polgármester: A kompos elveszi a traktorostól a pénzt, de ide a pénz nem ért be. Meg
fogom őket kérdezni, mert tudomásom van arról, hogy kik hordták át a fát. Ilyen befizetések ide
nem jönnek.
Mikita József képviselő: A telkek bérlésével kapcsolatban lenne még észrevételem. Azokat a
tulajdonosokat, akik nem adták át az önkormányzatnak a kertet és nyakig érő gazban vannak, pl. a
Táncsics utcában a Plankó Erikáé. Nem lehetne felszólítani arra, hogy vágják ki a gazt?
Kamarási Zoltánné képviselő: Magántulajdonban vannak azok a telkek.
Mikita József képviselő: Értem, de rontja az utcaképet.
Holykó Lászlóné képviselő: A temetővel szemben a sarkon ott van a Pente féle ház, hogy néz ki az is.
Mikita József képviselő: Nagyon sok embertől kaptam jelzést a határi útnak az állapotáról. Legutóbb
egy autónak tört ki a kereke. Mi lesz azzal az úttal?
Fekete Gyula polgármester: Azt tudom mondani, amikor 3-4 hónapon keresztül szállítottak az úton,
havonta 300.000.-Ft-ot fizetett be a kft. használati díjként. Most nem történt ezen az úton
semmiféle szállítás. Az az út korábban sem volt jó. Péterrel beszéltük, hogy csákánnyal azokat a
nagy feltúrásokat szét kell bontani.
Mikita József képviselő: A Dózsa György utat említettem már jegyző Úrnak, ugyanis kerékpárral nem
igazán lehet lemenni ezen az utcán, ugyanis a régi aszfalt összement, a MÁV a szélét berakta kővel,
majd jött az eső és a MÁV által lerakott kő mind az út közepén van.
Fekete Gyula polgármester: Jogos a panasz, mind a két területet rendbe fogják tenni, helyre fogják
állítani.
Mikita József képviselő: Szeretnék rátérni a bevándorlók problémájára.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Erről mindenképpen szerettem volna beszélni. Legutóbbi testületi ülésen is
felmerült ez a kérdés. Ígéretet tettünk arra vonatkozóan, hogy megkeressük a kormányhivatal
törvényességi referensét, hogy Ő milyen legális megoldásra lát lehetőséget erre a problémára. Én
felvetettem azt, amit a képviselő-testület több tagja javasolt, hogy fogadjuk el újfent azt a
rendeletet, ami már egyszer jogszabálysértőnek lett minősítve. A kormányhivatal ezt a megoldást
semmiképpen nem ajánlja, hiszen milyen módon kérünk majd az állampolgárok részéről jogkövető
magatartást, ha az önkormányzat nyíltan szembeszegül azzal a bírósági állásponttal, amit erről a
rendeletről már egyszer megkapott. Tehát ez semmiképpen nem járható út. Amivel most
próbálkoznak egyes önkormányzatok, amit ti is említettetek, hogy támogatják a kitelepülést. A
kormányhivatal törvényességi referense erre is azt mondta, hogy a kúria előtt vannak ezek a helyi
önkormányzati rendeletek, mivel ezek is súlyosan törvénysértő megoldásokat tartalmaznak. Az sem
megoldás, hogy a szociális ellátásukat korlátozzuk azzal, hogy aki ide jön, az ne kapjon semmilyen
támogatást, intézményekben étkeztetést. Ez a megoldás szintén törvénybe ütközik. Keressük a
lehetőséget, hogy mi az, de úgy megfogalmazva, hogy az végrehajtható is legyen. Egyelőre nem
tudom, hogy mi lenne az, amivel korlátozni lehetne ezt a tömeges beköltözést. Hallgassuk meg
Robit, hogy mi volt az a probléma, ami a roma önkormányzat ülésén felvetődött.
Dr. Séra Róbert jegyzői referens: Azt ígérte az elnök úr, hogy be fog jönni a testületi ülésre és elmondja.
Nekik nem is a beköltözőkkel volt problémájuk, hanem inkább az átutazókkal. Állításuk szerint
általában az esti órákban érkeznek és a drog fogyasztásához köthető a jövetelük. Azt mondta az
elnök úr, hogy fel fogják venni a kapcsolatot az olaszliszkai polgárőrséggel és megpróbálnak velük
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valamilyen együttműködést kialakítani, hogy ők is részt vehessenek a polgárőrség munkájában.
Állítása szerint volt rá eset, hogy nem mert kiszállni a polgárőr az autóból, ezért szeretnének
együttműködni velük.
Kamarási Zoltánné képviselő: Érdekes, mindig csak Olaszliszka a jogkövető. Taktaszada megteheti,
hogy kifüstöli őket, ha odamennek. Oda nem mehetnek, mert rájuk gyújtják a házat. Az a baj, hogy
mi mindent megengedünk. Mindenféle ürüggyel mi kötelesek vagyunk őket befogadni?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Szerinted mi ilyen fenyegetéssel élhetünk, hogy ne gyertek ide, mert
Olaszliszkán rátok gyújtják a házat? Mindenki tudja, hogy Tiszalúcon is belharcok vannak.
Kamarási Zoltánné képviselő: És ennek mi igyuk meg a levét? A falu, a nép, mindenki eladná a házát
csak menne innen. Akkor vegye meg mindenkiét az önkormányzat és legyen Olaszliszka egy
cigányfalu.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Beszéljünk róla, mondjatok javaslatot. Szerintetek mi lenne a jó megoldás?
Kamarási Zoltánné képviselő: Az, hogy a rendőrök állandóan ellenőrizzék öket, és egy pár napon belül
takarodjanak el oda ahonnan jöttek.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A múlt alkalommal itt voltak öten a rendőrség részéről.
Kamarási Zoltánné képviselő: Nem kell nekik közmunkát adni. Sátoraljaújhelyben is ez van. Nem
adnak nekik közmunkát. Hozzám már a pályáról is jöttek, hogy csináljunk valamit. Én nem tudok
mit csinálni! Van egy idős hölgy a Belsőkocsord út végén. Felhívott telefonon és azt mondta, hogy
felakassza magát, ha nem csinálunk valamit. Mondd meg Enikő, én mit csináljak? De leírom
levélbe, hogy ti csináltátok. Egész éjszaka nem aludtam, mert mi van, ha mégis megteszi? Naponta
panaszkodik. Nem tudok neki mit mondani. Valamit lépni kellene. Mért nem élheti nyugodtan az
életét egy 78 éves ember?
Fekete Gyula polgármester: Elnézést, valaki aláírt már nekik bármit is, hogy itt lehetnek? A rendőröket
behívattam és azt mondta a két körzeti megbízottunk, hogy voltak kint ezeknél a házaknál és azt a
felvilágosítást kapták, hogy ezek a bevándorlók a gyereküknél, rokonuknál szálltal meg, a törvények
szerint viszont a gyerekénél addig van, ameddig akar. Nincs olyan, hogy bizonyos idő eltelte után
kötelezően be kell jelentkeznie az adott címre.
Kamarási Zoltánné képviselő: Miből eszik, miből tartja el magát?
Fekete Gyula polgármester: A Lukács Attila feleségének az anyjáról, az apjáról és az öt gyerekéről van
szó. Én megmondtam nekik, hogy abban ne reménykedjenek, hogy ide be fognak tudni jelentkezni.
Ahogy Enikő elmondta, Tiszalúcon összevesztek a cigányok egymás között, ezeket elzavarták. Az
apja a kórházba került, a többiek elmenekültek. Én mondtam, hogy ide nem jelentkezhetnek be.
Kamarási Zoltánné képviselő: Eléggé háborog a falu emiatt. Mindenki menekülne már ebből a faluból.
Mindenki azt kérdezgeti hova menjen, merre menjen, kétségbe vannak esve az emberek.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Arra gondoltam, talán azzal lehetne egy kicsit visszafogni őket, ha
tényleg nem vennénk be őket a közmunka programba.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Most mondta polgármester úr, hogy az FHT-sokat automatikusan
közvetítik ki.
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Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Még meg sem melegszik és már benne is van a közmunka
programban. Határidőt kellene neki adni, hogy bizonyítsa be, hogy rendes ember és csak úgy
foglalkoztassuk.
Kamarási Zoltánné képviselő: Olyat nem tehetünk, hogy a büntetett előéletűnek ne adjunk közmunkát?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Edit a múlt héten panaszkodott, hogy hányan mondtak fel a közmunkások
közül, és azoknak a helyére fel kell venni új személyeket. Aki nyilvántartásba van véve, azt a
munkaügyi központ közvetíti ki.
Fekete Gyula polgármester: Nem egyszerű dolog ez higyjétek el. Én sem értek ezekkel a dolgokkal
teljesen egyet. Én világosan megmondtam, nem lesznek ide bejelentve. Arra kell majd hatni, hogy
sem óvodába, sem iskolába ne lehessen őket beíratni.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Abban az esetben nem lehet óvodába beíratni, ha nincs
lakcímkártyája. Ha nem lesz bejelentve, akkor nem lehet az óvodába sem felvenni.
Mikita József képviselő: Én még a közmunka programmal kapcsolatosan szeretnék kérdezni. Van két
ember az egyiket még ½ 9-kor is itt látok a takarék előtt állni egy autóval, a másikkal pedig
Bodrogkeresztúr és Sárospatak között találkozok rendszeresen.
Holykó Lászlóné képviselő: Nem ember, munkafelügyelő. Mondjad.
Mikita József képviselő: Mind a kettő az. Nem tudom, hogy van ezeknek a munkaideje? A körzeti
megbízottakkal van még egy kis gondom. Olyan emberek jöttek hozzám ketten is, akik
hajléktalanok. Vámosról jött hazafelé az egyik és nem a járdán jött, ezért megbüntették 10.000,- Ftra. Közmunka programba le lehetne tudni, de ahhoz neki orvosi vizsgálatra kell mennie, ami
3.800,- Ft-ba kerül. Sárospatakra bement a munkaügyi központba gyalog.
Fekete Gyula polgármester: Egyet értek ezzel a dologgal.
Mikita József képviselő: A temetővel kapcsolatos javaslatom lenne, hogy az urnafalat a ravatalozó
falához kellene építeni.
Fekete Gyula polgármester: Lehet, hogy nem is a falához kellene. Majd akkor, amikor a pályázati
lehetőségek lesznek, akkor napirendre kell tűzni, megbeszélni, megterveztetni. Ez egy hosszú távú
dolog. Úgy kell elkészíttetni, hogy bárki szívesen helyezze el ott az elhunytjának a hamvait.
Holykó Lászlóné képviselő: A közmunka programmal kapcsolatban lenne még észrevételem. Sokan fel
vannak háborodva, hogy a buszmegállóban egész nap várják a közmunkások a buszt. A Bánom út
végén reggel 6 órától délutánig ott napoznak. Ha jön valaki a faluba azt nézi. Petróczi Laci szólt,
hogy a Temető utcába megígérted neki, hogy valamit ott kellene csinálni.
Fekete Gyula polgármester: Az átereszt kitisztítani.
Holykó Lászlóné képviselő: Járásiné is szólt, hogy a vízelvezető elem a kapuja előtt nincs teljesen
kirakva.
Fekete Gyula polgármester: Ez még egy 2014-ben került megvalósításra. Az akkori elképzelés szerint
úgy volt tervezve, hogy azt nem kell lezárni egy beton szegéllyel úgy, mint a másik oldalon.
Mikita József képviselő: A Kovács utcán láttam, hogy feljebb van a mostani árok, mint a híd gyűrűje.
Kocsisék ezért szóltak.
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Holykó Lászlóné képviselő: Amikor decemberben volt a közmeghallgatás sok mindent ígértünk, hogy
mit fogunk megvalósítani. A református iskola hátánál például. Már lassan vége a nyárnak és semmi
nem történt még.
Fekete Gyula polgármester: Ebben maximálisan igazad van. A múlt héten beszélgettünk itt a fiúkkal,
hogy a közmunkásokkal el kellene kezdeni lócákat gyártani. Kitenni olyan helyekre, ahol bárki
leülhet. Arról is beszélgettünk, hogy rendezvény tartása esetén ez az egy olyan hely van, mármint a
református iskola udvara, ahol megoldott a parkolás. Közösen át fogjuk beszélni.
Holykó Lászlóné: A település központjában ki kellene alakítani egy olyan helyet, ahol a gyerekek ki
tudnának kapcsolódni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Tervezve volt az Oreskó Gyula kocsmájával szemben. Van ott egy nagy
terület.
Mikita József képviselő: Beszéltünk még a kukákról, amit az Olaszliszkáért Egyesület csináltatott még
annak idején. Amit tudunk, helyre kell állítani, amit nem tudunk, azok helyett újakat kell készíteni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Mi lesz a kóbor kutyákkal, akinek nincs gazdája?
Fekete Gyula polgármester: Sátoraljaújhelyben már márciustól ígérik, ma már a szerencsi hivatalt
hívtam fel, hátha ők tudnának segíteni. Az aljegyzővel sikerült beszélnem, azt mondta, hogy
korábban tőlük is az újhelyiek hordták. Még Miskolcról sem sikerült sintért keríteni. Nem jó
megoldás, de úgy csinálják, hogy a városgazdálkodás emberei összeszedik egy ketrecbe, bezárják
őket egy területre. Az interneten hirdetik, hogy ingyen lehet kutyát vinni. Nem csak nálunk gond.
Egyszerűen nincs megoldás.
Kamarási Zoltánné képviselő: És a menhely? Valamikor is úgy csináltuk, hogy tápot meg drótot vittünk
nekik és vagy 10db kutyát befogadtak. Nem kellett fizetni érte.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Valamikor ezeknek a harci kutyáknak a szaporítását betiltották.
Nem titok a Tar fiúcska az interneten hirdeti és árulja és meg is veszik tőle. Helyileg nem
tudnánk-e ez ellen tenni, hogy a környezetünkben ne legyen ennyi harci kutya? Az alvégen nagyon
sok ilyen kutya van. Tanítják arra, hogy fogjon. Pár éven belül ez komoly problémát fog okozni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Én választ szeretnék kapni arra, hogy a Belsőkocsordban mi lesz a házzal
és a kúttal? Állítólag az lett ígérve, hogy el lesz zárva a kút.
Fekete Gyula polgármester: Ez a dolog nem most kezdődött. Tavaly nyáron arról a kútról levették a
fület, hogy a gyerekek ne tudjanak pocsolni a ház sarkán. Van egy olyan jogszabály, hogy minden
családnak a házától számított 150m-en belül vízhozzájutást kell biztosítani. Én mondtam Marika
néninek, hogy elkerítjük a kútnál lévő részt, hogy a háza falához ne tudjanak menni, ne tudják
dobálni a falat, ne tudjanak pocsolni. Ezzel a probléma megoldódik, de ezeknek az embereknek
vizet kell biztosítani. Majd valamelyik vízügyi emberrel kifogunk menni és megfogjuk nézni, hogy
jogos-e ennek a csapnak a nyitva tartása, vagy nem. Azt a hatóság tudja megmondani. Akinek itt
lakása van és be van jelentkezve, annak a vizet biztosítani kell.
Kamarási Zoltánné képviselő: De eddig a vizesek milyen jogon kötötték ki?
Mikita József képviselő: És azt nem lehet megoldani, hogy akinek szüksége van a vízre az kapjon egy
kilincset? Ő vehet vizet.
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Fekete Gyula polgármester: Én tudom, hogy nagyon kellemetlen ott élni, de mi ezt úgy sem tudjuk
megoldani. Én a vizesekkel le fogok menni és ott fogjuk lemérni, ki az, akinek szüksége van arra a
csapra.
Kamarási Zoltánné képviselő: És az igaz, hogy az önkormányzat házába beköltözik valaki?
Fekete Gyula polgármester: Ki költözne be? Én erről nem tudok semmit. Van még két dolog amiről
dönteni kellene. Ma adott be Valaszekné Virág Mária egy ingatlanvásárlás iránti kérelmet. Tavaly
megvásárolta az önkormányzattól a 2538 hrsz-ú ingatlant 100,- Ft/m2 áron, most szeretné
megvásárolni a 2539 hrsz-ú ingatlant. Mi a véleményetek?
Kamarási Zoltánné képviselő: Ha nincs rá szükségünk adjuk el, ők legalább megművelik.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy a 2539 helyrajzi számú ingatlant 100,- Ft/m2 áron
eladjuk Valaszekné Virág Mária részére kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
50/2015. (VII.30.) határozata az Olaszliszka zártkerti 2539 helyrajzi szám alatt ingatlan
értékesítéséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező
Olaszliszka zártkerti 2539 helyrajzi szám alatt található 1002 m2 területű, szőlő művelési ágú
ingatlanát 100,- Ft/m2, azaz 100.200,- Ft eladási áron értékesíti Valaszekné Virág Mária 3933
Olaszliszka, Kossuth Lajos út 106. szám alatti lakos részére, egyúttal felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés előkészítésével kapcsolatos teendők ellátására, illetve az
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Fekete Gyula polgármester: Az orvosi rendelő szomszédságában lévő virágboltos megkeresett, hogy a
volt orvosi rendelőnek az első részét, ahol a rendelő volt nem adjuk-e ki bérbe. Én elmondtam
neki, hogy azt sem tudom, mi van benne és talán valamire kellene nekünk. Nem, biztos, hogy ki
fogjuk adni. Ennek ellenére írt egy kérelmet Tomkó Gábor ez ügyben, azonban én nem javaslom,
hogy adjuk ki. Mit szóltok hozzá?
Kamarási Zoltánné képviselő: Én sem javaslom.
Mikita József képviselő: Az lett volna neki jó, hogy ott lett volna a boltja mellett.
Fekete Gyula polgármester: A mai világban én el tudnám képzelni, ha valaki akár vállalkozói szinten
egy szakrendelést akarna csinálni ott, inkább azt kellene támogatni. Aki egyet ért azzal, hogy a volt
orvosi rendelő helyiségeit ne adjuk bérbe, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
51/2015. (VII.30.) határozata a 3933 Olaszliszka, Szent István út 14. szám alatt található ingatlan
bérbeadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező 3933
Olaszliszka, Szent István út 14. szám alatt található ingatlanát nem kívánja bérbe adni Tomkó
Gábor 3950 Sárospatak, Hunyadi út 32/a. szám alatti lakos részére.
Határidő: folyamatos
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Felelős: polgármester, jegyző
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A ZHK-s levelek kimentek itt is a településen a kukákkal kapcsolatosan,
erről mindenki tud?
Fekete Gyula polgármester: Mindenki fog kapni egy új sárga kukát, mert indítják ezt a szelektív
gyűjtést. A régi kuka is megmarad mindenkinél. Augusztus hónapban lakásonként ki fogjuk
hordani. Első nap, amikor elkezdjük a kukát kiosztását, akkor kijön valaki a ZHK-tól és mindent
elmagyaráznak és mi is jobban fogjuk tudni.
Mikó Zoltán képviselő: Hogy állunk a zarándok hellyel?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Augusztus 7.-e a bontás napja. A pályázati kiírás az ajánlattevőknek meg lett
küldve. Augusztus 7.-én jár le a 15 nap déli 12 órakor. Ha addig nem érkezik kérdés, illetve minden
egyéb, ami még hátráltatná az eljárást, akkor ez a menetrend tartható. Itt most a vállalkozón fog
most sok minden múlni. Jövő héten hétfőn lesz Mádon egy egyeztetés, jönnek a Gazdasági
Minisztériumtól az irányító hatóságtól. Majdnem mindenki a projekt zárásra készül a minisztérium
részéről, a pályázók viszont a közbeszerzési eljárás elején, végén vagy a közepén vannak, de bízunk
benne, hogy a kivitelező rugalmas hozzáállásával megvalósítható lesz a projekt.
Mikita József képviselő: Mikó képviselő úrral elmentünk megnézni a zarándok pihenőhely helyszínét
és láttunk ott egy nagy aknát. Az nincs útban?
Fekete Gyula polgármester: Maga az épület a portán belül lesz. A parkolót pedig az épületen kívül kell
megvalósítani. A víz működtetéséhez pedig ez az akna kell. Ezt engedély alapján csinálják. Erre
adták a pénzt, hogy a megyében ez a vízminőség-javító program megvalósuljon. Én nem
mondhatom, hogy vidd már az aknát 2-3 m-rel arrébb, legfeljebb egy parkoló hellyel odébb fog
csúszni.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Most jelent meg egy alkotmánybírósági állásfoglalás a lakcímbejelentéshez
kapcsolódóan, ami azt állapította meg, hogy ahol több tulajdonos van az adott ingatlanban, nem
elegendő egy tulajdonosnak az aláírása szállásadóként, hanem valamennyi tulajdonostársnak hozzá
kell járulnia a lakcím létesítéséhez. Ezáltal is megtudjuk szigorítani a lakcímbejelentést, ugyanakkor
továbbra is megvan az a lehetőség, hogy nem csak nálunk lehet bejelentkezni, hanem az
okmányirodában is, ezzel viszont nem tudunk mit kezdeni.
Fekete Gyula polgármester: Megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
A képviselő testület ülése 18 óra 50 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

