JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28.
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
Mitrikné Oldal Aranka

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Dr. Séra Róbert

jegyző
j jjegyzői referens

Meghívottak
Séra Ferencné

gazdálkodási ea.

Igazoltan távol van: Bertáné Batta Magdolna alpolgármester és Mikó Zoltán képviselő
Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, egyben tájékoztatom a képviselő-testületet,
hogy Bertáné Batta Magdolna alpolgármester és Mikó Zoltán képviselő igazoltan távol van,
megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal egyetértenek-e? Javaslatot teszek az ülés
napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeiről
2./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
3./Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeiről
2./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
3./Egyebek
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1./ Napirendi pont: Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről.
Fekete Gyula polgármester: Az anyagot mindenki megkapta és gondolom átnézte. Megkérem Juditot,
hogy ismertesse a kiküldött anyagot.
Séra Ferencné gazdálkodási előadó: Ezzel kapcsolatban csak azt kell tudni, hogy az önkormányzat a
saját bevétele terhére, illetve annak 50%-áig vállalhat fizetési kötelezettséget. Itt elsősorban hitelre
kell gondolni. A 2017. évben 6.663.000,- Ft összegig hitelképes az önkormányzat.
16 óra 10 perckor megjelenik a képviselő-testület ülésén Bertáné Batta Magdolna alpolgármester
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Az államháztartási törvény szerint ez egy költségvetés elfogadását megelőző

döntés, amiben be kell mutatni a saját bevételeket illetve ennek terhére vállalható kötelezettségeket
a költségvetési évet követő három évre.
Fekete Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor
felolvasom a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2016. (I.28.) KT határozata Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és úgy
határozott, hogy saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Napirendi pont: Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.
Fekete Gyula polgármester: Tervezetként került a Képviselő-testület, illetve a Pénzügyi Bizottság elé a
költségvetésnek a megtárgyalása. Megkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a mondja el a
bizottság véleményét a 2016. évi költségvetésről, illetve a költségvetéssel kapcsolatban javasolt
változtatásokról.
Holykó Lászlóné képviselő: A bizottság javaslatára módosítani szeretnénk a művelődési házak
tevékenysége résznél az egyéb üzemeltetési kiadásokat – amibe nagyrészt a mangalica toros
fesztivál tartozik – 3.000.000,- Ft összegről lecsökkentettük 2.000.000,- Ft összegre, valamint az
iskolai intézményi közétkeztetés állományi létszáma emelkedni fog egy fővel, így az erre fordított
összeget 1.704.340,- Ft-tal emeltük meg, továbbá a hosszú lejáratú hitel előirányzata változott
813.000,- Ft összegről 2.440.000,- Ft összegre. Mindezek következtében felemeltük a működési
tartalékot 2.331.000,- Ft összeggel, így a főösszeg 185.974.000,- Ft-ra módosult. Összességében
annyit szeretnék még elmondani, hogy a bizottsági ülésen a költségvetéssel kapcsolatos legfőbb
irány a takarékoskodás volt, ugyanis nagyon sok a kiadásunk.
Fekete Gyula polgármester: Kiegészítésként szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy az
iskolai étkeztetés állománylétszámát azért emeltük meg, mert a konyhán sok a közmunkás, viszont
az elszámolásnál a közalkalmazottakra lehet csak a bért elszámolni így valamelyik közmunkást
szeretnénk közalkalmazottá kinevezni, ugyanis itt évek óta gond van az elszámolással, mivel az
erre kapott normatívából mindig vissza kell fizetnünk. Megkérem a gazdálkodási előadónkat, hogy
ismertesse az önkormányzat költségvetését.
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Séra Ferencné gazdálkodási előadó ismerteti és megmagyarázza a költségvetési tervezetet.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm szépen a részletes tájékoztatást, megkérdem a jegyző asszonyt,
hogy kíván-e valamit hozzáfűzni.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A költségvetés jogszabályi alapja a 2016. évi állami költségvetési törvény,
illetve az a normatíva felmérés ami tavaly novemberben történt meg és ennek az eredményközlését
a kincstár bocsátja rendelkezésünkre. Természetesen ezek a számok év közben még változhatnak,
ha úgy látjuk, hogy nem úgy alakulnak a tényszámok. Szó volt arról is a bizottági ülésen, hogy
feladatfinanszírozás van, tehát minden felhasznált pénzzel szigorún el kell számolni a kincstár felé.
Ez például az oktatásnál nem jelent problémát, hiszen itt pont a másik véglet van, az
önkormányzatnak kell még hozzátenni a kapott állami támogatáshoz. Ezt az évet leginkább úgy kell
tehát alakítani, hogy majd amikor a 2016. évvel számolunk el, akkor ne legyen abból probléma,
hogy nem arra a feladatra van a pénz költve, amire adta az állam, hiszen csak az önkormányzat saját
bevételei azok, amit az önként vállalt feladatokra fordíthat az önkormányzat saját döntése alapján.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele a költségvetéssel kapcsolatban.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Az óvodával kapcsolatban Judit mindent elmondott, hogy miért
kell most ilyen sokat hozzátenni, ugyanis ebben az évben két nyugdíjazás lesz és a törvény előírja,
hogy szeptembertől két embert fel kell vennünk a nyugdíjazottak helyére.
Mikita József képviselő: Az óvoda létszáma határozza meg az óvodai dolgozók létszámát?
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Pontosan. Hetven fő óvodáskorú gyermekünk van három
csoportban, csoportonként két óvodapedagógus és egy dajka látja el a gyermekek gondozását, az
egységes óvoda-bölcsődei csoportban pedig még van egy kisgyermekgondozó, így tizenegyen
vagyunk közalkalmazottak.
Mikita József képviselő: Szüksége van-e az önkormányzatnak – költség szempontból nézve –
független óvodavezetőre?
dr. Stumpf Enikő jegyző: A köznevelési törvény így határozza meg, hogy intézményvezető kötelező
egy önálló költségvetési szerv élére, ráadásul szigorú képesítési előírásokat fogalmaz meg a
magasabb vezetői megbízás betöltése feltételéül. Az óvodai dolgozók létszáma pedig az október 1-i
oktatási statisztikai adatok a – 70 fő óvodás gyermek – alapján került meghatározásra.
Mikita József képviselő: Nekem az szúrt szemet, hogy akárhány alkalommal amikor látom a
gyerekeket a közösségi oldalon mindig 22 maximum 23 gyereket látni az óvónőkkel. Kérdem én
hol a többi gyerek? Tehát mindig csak ezeket a gyerekeket látom szerepelni, akkor a többi gyerek
nem is létezik?
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: A szerepléseket általában csak a középső és nagycsoportosok
szoktak vállalni, de gyere el a farsangunkra és akkor fogod látni a többi gyereket is.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek kérdése, észrevétele a költségvetéssel kapcsolatban.
Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy aki a már tárgyalt módosításokkal a rendeletet
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete
Olaszliszka Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság szóbeli
véleményét – a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
185 974.- E Ft Költségvetési bevétellel
185 974.- E Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és
kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3.,
mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év
költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú
adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot
meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása
fejlesztési hitelből vagy az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának
igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet
szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton
kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak
létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.-9.8. mellékletek szerint határozza meg.
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4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a
kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez
önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi
állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére
köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület
gyakorolja.
(9) A polgármester az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (V.31.)
önkormányzati rendelet 22. §-ában foglalt jogkörében – és mértékében – rendelkezhet az
előirányzatok felett.
(10) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak a pénzkezelési szabályzatban rögzített
esetekben kerülhet sor.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden
esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belül a rovatok között
átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet a (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet
módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla
ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére
növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles
betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
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(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez,
gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor
érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat
esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Olaszliszka Község Önkormányzata és a
Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás között megkötött „Megállapodás a belső
ellenőrzési feladatok ellátására” keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1.
napjától kell alkalmazni.
3./ Napirendi pont: Egyebek.
Fekete Gyula polgármester: Az egyebekben lenne két dolog, amit szeretnék megbeszélni. Az egyik a
Sárospatak és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulással kapcsolatos, ugyanis a
megkötött megállapodást négy helyen kellene módosítani. A Magyar Államkincstár által lefolytatott
bejegyzési eljárás során, a Kincstár több észrevétellel élt, melynek alapján a Társulási Megállapodás
alábbi módosítását kell elvégezni. A Társulási Megállapodás jelenlegi mellékletei törlésre kerülnek,
és a megállapodás 1. mellékletében egy beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó biankó
felhatalmazó levél kerül szerepeltetésre. A Társulás jelenleg vagyonnal nem rendelkezik, mely a
Társulási Megállapodásban kerül szerepeltetésre. A társulási hozzájárulás mértéke előreláthatólag
olyan alacsony mértékű lesz, hogy annak megfizetésére negyedévente kerülne sor, és egyéb
pontosítás miatt ez a 6.4. pont módosítását igényli. Pontosításra kerül a Társulási Megállapodás 8.3.
pontja és 14. Záró rendelkezések fejezete is. Mint enlékeztek a TOP-os pályázatok
lebonyolításához hoztuk létre ezt a társulást, tehát ezeket a módosításokat nekünk is el kell fogadni,
ugyanis ezek hiányában nem fog tudni működni.
Megkérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Sárospatak és Térsége Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2016. (I.28.) határozata a Sárospatak és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta, és a
Sárospatak és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
1. A Társulási Megállapodás 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.4. A saját bevétel része a tagok által fizetett társulási hozzájárulás, melynek mértékét – a
tagtelepülések előző év január 1-i lakosságszámának arányában – a Társulási Tanács minden évben
február 15-ig, költségvetési határozatában állapítja meg. A tagok általi befizetések a Társulás
vagyonát képezik. A megállapított tagdíj hozzájárulást a tagönkormányzatok minden negyedév
utolsó napjáig átutalással megfizetik a Társulás bankszámlájára. A társult önkormányzatok
kötelesek a hozzájárulást megfizetni. A megállapított társulási hozzájárulást határidőre nem teljesítő
tag bankszámlája ellen, a Társulás a munkaszervezeti feladatokat ellátó Sárospataki Polgármesteri
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Hivatal útján jogosult és köteles azonnali beszedési megbízást – inkasszót benyújtani. Az azonnali
beszedési megbízás benyújtásához szükséges felhatalmazó levél, a megállapodás mellékletét képezi.
A tagönkormányzat részéről a Társulás számláján meg nem fizetett hozzájárulás elmaradásáról és
mértékéről a Társulás a tagönkormányzatot elektronikus úton azonnal értesíti (polgármester,
jegyző) és felhívja, hogy 3 napon belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének. Amennyiben a
pénzügyi teljesítés határidőre nem teljesül, akkor következik be a késedelmembe esett
önkormányzat fizetési számlájáról történő inkasszálás.”
2. A Társulási Megállapodás 8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. A
Társulás megalakulásakor saját vagyonnal nem rendelkezik.”
3. A Társulási Megállapodás 8.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.3. A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás
vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési
hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás vagyonát képező ingatlanok
és ingóságok oly módon kerülnek felosztásra a tagok között, hogy azon tagoknak, vagy az általuk
fenntartott költségvetési szerveknek, akik üzemeltetésre/használatra megkapták az egyes
vagyonelemeket térítésmentesen véglegesen átadhatja a Társulás. A Társulás megszűnésekor a
vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az a
közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse.”
4. A Társulási Megállapodás 14. Záró rendelkezések fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Záró rendelkezések
14.1. Ezen Társulási Megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba.
14.2. Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás között
tárgyalásos formában egyeztetni. Eredménytelen egyeztetést követően a tagok a bírósághoz
fordulhatnak.
14.3. A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó jogszabályok és
az SZMSZ rendelkezései az irányadók.
14.4. A Társulási Megállapodás melléklete
14.1.1. 1. melléklet Azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges felhatalmazó levél.”
5. A Társulási Megállapodás kiegészül ezen határozat 1. mellékletével.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás ezen határozat 2. mellékletét
képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Fekete Gyula polgármester: Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úr kabinetirodája megkeresett
minden polgármestert a térségében és a következőket írta.
Ezt követően Fekete Gyula Polármester Úr felolvassa Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő
úr Sárospatakon 2016. január 22. napján kelt levelét.
Fekete Gyula polgármester: Szeretném megkérni a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el a
véleményüket Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úr megkeresésével kapcsolatban.
Kamarási Zoltánné képviselő: Én támogatom ezt a javaslatot.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Szerintem is el kell utasítani a betelepítési kvótát, ezek illegális
bevándorlók, nem tudják igazolni, hogy háborús övezetből érkeztek.
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Mikita József képviselő: Én is elutasítom, hogy ide bevándoroljanak, van nekünk annyi szegény
emberünk ebben az országban.
Fekete Gyula polgármester: Van- még valakinek véleménye? Képviselő úr kérése az, hogy név szerinti
szavazással történjen a határozathozatal.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A képviselő-testületnek először egy külön döntést kell hoznia a név szerinti
szavazásról, ugyanis jogszabályban meghatározott esetei vannak a név szerinti szavazásnak, ez
természetesen nincs köztük, de jogszabály lehetőséget biztosít a képviselő-testület számára, hogy
valamilyen témakörben név szerinti szavazást folytasson le. A többi településen ahol már szavazott
a képviselő-testület sehol nem rendeltek el név szerint szavazást, ugyanis amennyiben egyhangúlag
hozza meg a döntést a testület nincs értelme a név szerinti szavazásnak, elég a nyílt szavazás.
Fekete Gyula polgármester: Javaslom a képviselő testület tagjai részére, hogy a kötelező betelepítési
kvóta elutasításáról nyílt szavazással döntsön, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete Fekete Gyula polgármester javaslatára
a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról nyílt szavazással dönt.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem a képviselő testület tagjat, hogy aki egyetért az imént felolvasott
levélben foglalt határozati javaslattal a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2016. (I.28.) határozata: Kötelező betelepítési kvóta elutasítása
Olaszliszka Község Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező
betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta
veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a
egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!
Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
Kamarási Zoltánné képviselő: Már legutóbb is beszéltünk róla, hogy kezdjük az egyebeket azzal, hogy
mi valósult meg az elmúlt testületi ülés óta. A szemét és a kutyák kérdését már nem is említem,
ugyanis mindig probléma az is. Szeretném még megkérdezni, hogy mi lesz azokkal az emberekkel,
akik önhibájukon kívül nem jutottak tüzelőhöz, ugyanis nem vagy csak a kérelem leadásának
határidejét követően értesültek erről a lehetőségről.
Fekete Gyula polgármester: Minden fa szét lett osztva az igénylők között, tehát már csak fizikailag sem
lehetséges, hogy ezek az emberek fát kapjanak az önkormányzattól. Egyébként a tavalyelőtti évben
sem volt meghírdetve ez a lehetőség mégis tudtak róla az emberek.
Kamarási Zoltánné képviselő: Panaszkodtak az idősek, hogy nem volt leszórva a járda kaviccsal vagy
homokkal és el is estek rajta.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Én úgy tudom, hogy le volt szórva.
Fekete Gyula polgármester: A Petőfi utcán és a Bánom utcán, valamint Szent István úton és a Kossuth
utcán mindig le volt seperve a hó, a jégbordákat azonban nehéz megszüntetni.
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Kamarási Zoltánné képviselő: A következő felvetésem ismét egy visszatérő téma. A zsidő temető
melletti kút lezárásól lenne szó, ugyanis az ott lakó idős hölgy életét keserítik meg a kutat használó
lakosok, illetve ugyanitt a hangos zenehallgatás is problémát jelent.
Fekete Gyula polgármester: Ezzel egyetértek, illetve felmerül még ezzel kapcsolatban az a kérdés is,
hogy a jogszabályok szerint valaki oda költözik be, abba a lakásba ahová akar, vagy kell hozzá
valamilyen dokumentum.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A beköltözés ellen a tulajdonos tudna tiltakozni, akinek a lakásába
beköltözik.
Kamarási Zoltánné képviselő: Másik javaslatom, hogy tegyünk a faluban egy szemlét a hó elolvadását
követően azért, hogy hogyan lehetne a falut szebbé tenni, illetve a rászorítani a lakosokat, hogy a
portájukat rendbe tegyék. Valamint javaslom, hogy a Miska bácsi-féle telket kerítsük el, mert
rengeteg szemetet hordanak oda.
Mikita József képviselő: Többen megkerestek azzal, hogy állítólag olyan jogszabályt terveznek
bevezetni, ami megtiltja a kutyák láncon tartását.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Úgy fogalmaz a jogszabály, hogy tartósan nem lehet láncon tartani, tehát
huzamosabb ideig, azonban az időtartamot nem határozza meg, hogy mi minősül tartós láncon
tartásnak.
Mikita József képviselő: Az utak állapotával kapcsolatban javaslom, hogy vásároljon az önkormányzat
egy sószórót.
Fekete Gyula polgármester: Legközelebb, ha Budapesten járunk, megnézzük, mennyibe kerül egy ilyen
sószóró.
Mikita József képviselő: Panaszkodtak nekem lakosok a közétkeztetéssel kapcsolatban, hogy nem
érkezik meg időben hozzá az ebéd.
Fekete Gyula polgármester: Mivel körülbelül száz helyre kell kiszállítani az ebédet két gépjárművel,
hiába kezdik el 11 órakor a kihordást, biztos lesz olyan ember, aki csak később kapja meg az
ennivalót, azt tudjuk tenni, hogy hetente változtatni azt, hogy hol kezdjék el a kihordást.
Mikita József képviselő: Láttam, hogy a temetőben a padok megrongálódtak, mit lehet ez ellen tenni.
Fekete Gyula polgármester: Én is láttam, ha levonul a fagy meg fogjuk javítani. Most jut eszembe, hogy
mindenki elé tettem egy dokumentumot, ami a Hernádőr Security Kft. bemutatkozó anyaga, kérlek,
hogy olvassátok el és a következő testületi megbeszéljük. Ez egy riasztós távfelügyeleti szolgáltatás,
aminek a beszerelése 60.000,- Ft-ba kerül, majd havi 4.000,- Ft összeget kell fizetni a
szolgáltatásért. Van- még valakinek előadnivalója? Ha nincs, akkor megköszönöm a megjelenést
mindenkinek.
A képviselő testület ülése 18 óra 40 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

