JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 21.
napján 8.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott rendkívüli 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
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Dr. Séra Róbert

jegyző
aljegyző

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
azt megnyitom. Javaslatot teszek az ülés napirendjére.
Napirendi pontok:
1./ Szociális tűzifa igénylése.
2./ Részvétel „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása”
elnevezésű pályázaton.
3./ Részvétel konzorciumi formában TOP-5.3.1-16 azonosító számú „A helyi identitás és kohézió
erősítése” elnevezésű pályázaton.
4./A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet
elfogadása.
5./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Szociális tűzifa igénylése.
2./ Részvétel „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása”
elnevezésű pályázaton.
3./ Részvétel konzorciumi formában TOP-5.3.1-16 azonosító számú „A helyi identitás és kohézió
erősítése” elnevezésű pályázaton.
4./A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet
elfogadása.
5./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Szociális tűzifa igénylése.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem Enikőt a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lehet pályázni az önkormányzatoknak
szociális tüzelőanyag igénylésére. Ebben az évben augusztus 25. napjáig kell az
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önkormányzatoknak a pályázatot benyújtani az elektronikus felületen keresztül. Ezen a felületen
van feltüntetve, hogy településenként mennyi a maximálisan igényelhető mennyiség. Ez most
Olaszliszka esetében 450m3, amennyiben a keménylombos tűzifát választja a képviselő-testület.
Ehhez az önerő bruttó 571.500,- Ft, tehát ugyanúgy köbméterenként 1.000,- Ft+ÁFA, amit
vállalnia kell az önkormányzatnak, így a teljes összeg bruttó 8.001.000,-Ft.
Fekete Gyula polgármester: A kérdés tehát az, hogy beadjuk-e a pályázatot abban a formában, amelyet
jegyző asszony felvázolt? Mivel mindenki bólogat, így megkérem a képviselő-testületet, hogy aki
egyetért azzal, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a szociális tüzifa igénylésével
kapcsolatban, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
52/2017. (VIII.21.) határozata helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírás alapján úgy határozott,
hogy benyújtja igényét a 450 erdei m3 kemény lombos fafajta mennyiségre.
A képviselő - testület 2017. évi költségvetésében a 450 m3 szociális tűzifavásárlás céljára
benyújtott bruttó 8.001.000,-Ft támogatási igényéhez az 1000 Ft/erdei m3 + áfa önrészt,
450.000,- Ft+ áfa, összesen bruttó 571.500,-Ft összegben biztosítja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igénylésnek az ebr 42 rendszerben való rögzítéséről,
valamint a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságához történő
benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2017. augusztus 25.
2./ Napirendi pont: Részvétel „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatása” elnevezésű pályázaton.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása
címmel jelent meg pályázati felhívás szeptember 7. napi benyújtási határidővel. Ezen belül lehet
pályázni belterületi út, híd, járda felújítására és karbantartására, vízrendezéssel kapcsolatos célokra,
köztemető és ravatalozó felújítására, eszközbeszerzésre, illetve önkormányzati tulajdonú épületek
felújítására, fejlesztésére, továbbá a településrendezési tervek módosítására. Annyi az érdekes, hogy
itt nem a kiírás határozza meg az igényelhető összeget, hanem lakosságszám arányosan került
megállapításra az összeg, ami Olaszliszka esetében 1.600.000,- Ft összegben került meghatározásra,
amely nem egy jelentős összeg, viszont nem kell önerőt vállalni. Azt kell tehát kitalálni, hogy ezt az
összeget mire tudná fordítani az önkormányzat.
Fekete Gyula polgármester: Nekem lenne egy javaslatom. Aki járt mostanában a hivatalban, az
tapasztalhatta, hogy a nyári hőségben milyen elviselhetetlen körülmények között kellett elvégezni a
munkát az itt dolgozóknak. Javaslom, hogy ebből a pénzből építse ki az önkormányzat a
polgármesteri hivatal korszerű légkondícionáló rendszerét, amellyel a hűvösebb időkben fűteni is
lehet, és nem kell az egész rendszert végig fűteni. Van-e jobb ötletetek?
Bertáné Batta Magdolna óvodavezető: Magam részéről támogatom ezt az elképzelést, én is tapasztaltam,
hogy milyen meleg van nyáron a hivatalban.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek javaslata? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy
a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” elnevezésű pályázat
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keretén belül a polgármesteri hivatal légkondícionáló rendszerének kiépítésére nyújtsa be az
önkormányzat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2017. (VIII.21.) határozata részvétel „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű
fejlesztéseinek támogatása” elnevezésű pályázaton
A Képviselőtestület:
1. Úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az államháztartásért
felelős miniszterel közösen meghirdetett „Kistelepülési önkormányzatok alacsony
összegű fejlesztéseinek támogatása” elnevezésű pályázaton részt kíván venni.
2. A pályázatot az önkormányzat olyan épület energetikai fejlesztésére kívánja benyújtani,
amely igazgatási tevékenységet folytat.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: szeptember 7.
3./ Napirendi pont: Részvétel konzorciumi formában TOP-5.3.1-16 azonosító számú „A helyi
identitás és kohézió erősítése” elnevezésű pályázaton.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Ez a pályázat tulajdonképpen egy együttműködést takar, amelyben nagyon
sokféle programlehetőség van felvázolva, így településen belüli kisebb ünnepeknek a lebonyolítása,
valamint egymás rendezvényein való részvétel is megvalósítható ezen pályázat keretein belül, ezért
is van, hogy ez a pályázat konzorciumi formában nyújtható be. Ez a pályázat a múlt héten
benyújtásra került, hiszen az első körös benyújtáshoz elegendő volt egy szándéknyilatkozat a részt
vevő 20 település részéről. A pályázat összeállítói azt kérték, hogy az egyes települések képviselőtestületei erősítsék meg a részvételi szándékot egy határozattal. Annyit kell még tudni a pályázatról,
hogy önerőt nem kell vállalni hozzá.
Fekete Gyula polgármester: Az összegszerűsége ennek nem túl nagy, lakosságszám alapján van
megállapítva, 2.500,- Ft/fő a támogatás mértéke három évre. Van-e valakinek kérdése?
Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy konzorciumi formában vegyünk részt a TOP-5.3.1-16
azonosító számú „A helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű pályázaton, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
54 /2017. (VIII.21.) határozata részvétel konzorciumi formában TOP-5.3.1-16 azonosító
számú „A helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű pályázaton
A Képviselőtestület:
4. Úgy dönt, hogy a TOP-5.3.1-16 azonosító számú „A helyi identitás és kohézió
erősítése” elnevezésű pályázaton című pályázaton részt kíván venni.
5. A pályázatot – Hercegkút Község Önkormányzata konzorciumvezetésével – konzorciumi
formában kívánja benyújtani.
6. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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4./ Napirendi pont: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló rendelet elfogadása
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Korábban valamennyi önkormányzatnak volt egy sokkal részletesebb helyi
rendelete a helyi népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos szabályokról. Amikor azonban az új
választási eljárásról szóló törvény elfogadásra került, az eljárási szabályok ütközése miatt hatályon
kívül kellett azt helyezni. Most egy új jogszabályi rendelkezés miatt egyetlen pontot kell
szabályozni a helyi önkormányzatoknak, mégpedig a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számát, erről szól ez a rendelet-tervezet.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben
nincs, aki egyetért azzal, hogy a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló rendeletünket a rendelet-tervezettel egyezően alkossa meg a képviselő-testület,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (VIII.22.)
önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Helyi népszavazást a település választópolgárainak 25 %-ának megfelelő számú választópolgár
kezdeményezhet.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Biztos láttátok, hogy a 37-es számú főút mellé kikerült a mangalicafesztivált reklámozó szalmabála. A meghívók is elkészültek, amelyek a következő napokban
kerülnek majd kiküldésre. Azt kell megbeszélnünk, hogy mennyi legyen a belépő összege és a
helyiek kapjanak-e ellenszolgáltatást a belépőért.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Szerintem maradjon úgy, ahogy tavaly is volt, az olaszliszkai lakos
500,- Ft összeget fizessen a belépőért, amiért kapjon ebédet is, a más településről érkező pedig
1.000,- Ft-ot.
Holykó Lászlóné képviselő: Javaslom, hogy ne tegyünk különbséget, mindenki egységesen fizessen
1.000,- Ft-ot a belépőért.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Én nem értek ezzel egyet, mert van, ahol a helyiek ingyen
mehetnek be a saját rendezvényükre, nem gondolom, hogy 500,- Ft-nál többet kellene kérni.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Az a jellemző, hogy a helyi lakosokat valamilyen formában megpróbálják
támogatni a rendezvény szervezői.
Mikita József képviselő: Én is úgy gondolom, hogy ennyivel legalább támogatni kell a helyi lakosokat.
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Kamarási Zoltánné képviselő: Szerintem is kérjünk egységesen mindenkitől 1.000,- Ft-ot a belépőért.
nem sok az a pénz, én így látom igazságosnak.
Mikó Zoltán képviselő: Szerintem maradjon úgy, ahogy eddig is volt.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek még észrevétele? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal,
hogy a más településről érkező lakosok 1.000,- Ft összeget, míg helyi lakosok 500,- Ft összeget
fizessenek a belépőért, amiért a helyi lakosok kapjanak egy darab ebédjegyet is kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
55/2017. (VIII.21.) határozata az Olaszliszka Község Önkormányzata által megrendezésre
kerülő V. Szüreti Boros Mangalica Toros fesztivál belépő árainak meghatározásáról.
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete az Olaszliszka Község Önkormányzata
által 2017. szeptember 16. napján megrendezésre kerülő V. Szüreti Boros Mangalica Toros
fesztivál belépő árait a következőképpen határozza meg: Az olaszliszkai lakcímmel rendelkező
résztvevők 500,- Ft belépő ár ellenében látogathatják a rendezvényt, amely tartalmaz egy darab
ebédjegyet, a más településről érkező vendégek 1.000,- Ft belépő ár megfizetése ellenében
látogathatják a rendezvényt.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2017. szeptember 16.
Fekete Gyula polgármester: Van- e még valakinek előadnivalója? Ha nincs, akkor megköszönöm a
részvételt mindenkinek.
A képviselő testület ülése 8 óra 30 perckor véget ért.

K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

