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Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26.
napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
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zászlós
főtörzsőrmester

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Külön köszöntöm dr. Téglás Istvánt a
Sárospataki Rendőrkapitányság vezetőjét, Bacsó Tibor alezredes urat, Szabó István zászlós és
Füleczki Zsolt főtörzsőrmester urakat. Mitrikné Oldal Aranka képviselő igazoltan van távol.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e? Javaslatot
teszek az ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Sárospataki Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Olaszliszka közrendjének és
közbiztonságának helyzetéről
3./ Konyhafejlesztési pályázat kivitelezőjének kiválasztása
4./ Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása beruházás kivitelezőjének kiválasztása
5./ Az Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
6./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Sárospataki Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Olaszliszka közrendjének és
közbiztonságának helyzetéről
3./ Konyhafejlesztési pályázat kivitelezőjének kiválasztása
4./ Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása beruházás kivitelezőjének kiválasztása
5./ Az Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
6./ Egyebek
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1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Fekete Gyula polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy lejárt határidejű határozatunk
nincs.
2./ Napirendi pont: Sárospataki Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Olaszliszka
közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
Fekete Gyula polgármester: Megkérném dr. Téglás István rendőrkapitány urat, szíveskedjen a
beszámolóját megtartani.
Dr. Téglás István a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője felolvassa és magyarázza a részletes és
tartalmas beszámolóját, amely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fekete Gyula polgármester: Megköszönöm kapitány úrnak a beszámolót. Megkérem a képviselőtestület tagjait, akinek kérdése van, az szíveskedjen feltenni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Ugyanaz a problémám, ami a beszámolóban is elhangzott. Az utcán
sétálás, focizás és zenélés. Pozitívomként annyit tudok mondani, hogy az idén nem láttam
derékban kivágott fát.
Dr. Téglás István rendőrkapitány: Sajnos a gyerekekkel nem tudunk mit kezdeni. Ezekben az esetekben
meg kell szüntetni az eljárást.
Fekete Gyula polgármester: Megköszönöm a munkátokat, de kérném, hogy amikor iskola időszak van,
fokozottabb legyen az ellenőrzés. Kívánok erőt, egészséget és sok türelmet a munkátokhoz.
Megkérdezem a tisztelt képviselő-testület tagjait, hogy aki a Sárospataki Rendőrkapitányság
vezetőjének beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
28/2018. (IV.26.) határozata Sárospataki Rendőrkapitányság beszámolója Olaszliszka
közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárospataki Rendőrkapitányság
vezetőjének beszámolóját Olaszliszka közrendjének és közbiztonságának helyzetéről megtárgyalta
és azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm körünkben Frikker Györgynét a Hegyalja Általános Iskola
igazgatóját, aki most érkezett. Az lenne a javaslatom, hogy az 5. napirendi ponttal folytassuk az
ülésünket.
5./ Napirendi pont: Az Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola intézményvezetői pályázatának
véleményezése
Fekete Gyula polgármester: Az általános iskola kikerült az önkormányzat fenntartása alól, a KLIKK
irányítása alá került, de az intézményvezetői pályázatot a képviselő-testületnek véleményezni kell.
Megkérem igazgató asszonyt tájékoztassa a képviselő-testületet.
Frikker Györgyné intézményvezető: Köszöntöm a testület tagjait. A köznevelési törvény előírja, hogy az
intézményvezetőknek új feltételnek kell megfelelni. Ez szerepel is a pályázatban.
Az iskolánkban a gyermekek létszáma 100-110 fő, szeptembertől további 8 fő elsős gyermek jön.
Sajnos az osztályok kis létszámúak, az iskolánkban egész napos oktatás folyik. A felső tagozatból a
szeretetszolgálatba 30-32 fő gyermek jár. Azt lehet mondani, hogy a tanulók nagyon leterheltek, a
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8. osztályosoknak heti 32 tanórájuk van. El szeretném mondani, hogy az iskolát a nyár folyamán
felújítják, kicserélik a nyílászárókat. Szeretném megköszönni a közmunkások segítségét, akik a
karbantartási munkálatokat elvégzik.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Több éve ismerem igazgató asszonyt. Sokat tett az iskoláért és a
gyermekekért, folyamatosan képzi magát. Támogatom, hogy továbbra is az iskola igazgatója
lehessen.
Frikker Györgyné intézményvezető: Mindent megteszünk azokért a tanulókért, akik jobb képességűek,
de a hátrányos helyzetű gyermekekkel is sokat foglalkozunk. Ezt legfőképpen a felvételi
eljárásoknál és a középiskolákban lehet látni.
Mikó Zoltán képviselő: Minden gyerek továbbtanul?
Frikker Györgyné intézményvezető: Minden gyermeknek tovább kell tanulni.
Fekete Gyula polgármester: Javaslom, hogy támogassuk az iskola vezetőjének a pályázatát. Aki az
Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola magasabb vezetői álláshelyére Frikker Györgyné által
benyújtott pályázati anyagot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
29/2018. (IV.26.) határozata az Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola magasabb vezetői
pályázatának véleményezéséről.
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83.§ (4) bekezdésének h) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva, az
Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola magasabb vezetői álláshelyére Frikker Györgyné által
benyújtott pályázati anyagot tartalmilag és formailag megfelelőnek találja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2018. május 9.
3./ Napirendi pont: Konyhafejlesztési pályázat kivitelezőjének kiválasztása
dr. Stumpf Enikő jegyző: A rendkívüli testületi ülésen hozott döntés alapján újra kiküldtük az
ajánlatokat a vállalkozásoknak a konyhafejlesztési pályázattal kapcsolatban. Egyedül a HMG Kft.
nyújtotta be határidőben az ajánlatát, melynek összege 30.067.846,- Ft. Ha a képviselő-testület ezt a
benyújtott ajánlatot támogatja, akkor a szerződés meg is köthető az ajánlattevővel.
Fekete Gyula polgármester: Mi a véleményetek?
Holykó Lászlóné képviselő: Én támogatom, hiszen tudom, hogy ez a cég a környéken nem egy konyha
felújítását végezte el.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy a konyhafejlesztési pályázattal kapcsolatos
kivitelezési feladatokat a HMG Kft. végezze, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2018. (IV.26.) határozata „Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény felújítása” beruházás
kivitelezőjének kiválasztásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Miniszter által
„önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” meghirdetett pályázat keretében az
NGM/25257/1/2017. támogatói okirattal megítélt támogatásból az „Olaszliszkai Közétkeztetési
Intézmény felújítása” beruházás közbeszerzésnek nem minősülő beszerzési eljárásához
kapcsolódóan benyújtott ajánlatok alapján nyertes ajánlattevőként a HMG Kft. (3950 Sárospatak,
Arany János út 128.) ajánlattevőt hirdeti ki.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Gyula polgármestert, hogy a HMG Kft-vel nettó
23.675.469,- Ft vállalási díj ellenében a vállalkozói szerződést megkösse.
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: képviselő-testület
4./ Napirendi pont: Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása beruházás
kivitelezőjének kiválasztása
dr. Stumpf Enikő jegyző: Az április 16-ai testületi ülésen szó volt róla, hogy ismét bekérjük az
árajánlatokat ezzel a beruházással kapcsolatban is. Erre a felhívásra is csak a HMG Kft. nyújtott be
ajánlatot, melynek összege 10.140.160,- Ft. Referencia munkát is csatolt az ajánlatához.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki egyet ért
azzal, hogy a mini bölcsődei férőhelyek kialakításával kapcsolatos kivitelezési feladatokat a HMG
Kft. végezze, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
31/2018. (IV.26.) határozata „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása” beruházás
kivitelezőjének kiválasztásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Nemzetgazdasági Miniszter által meghirdetett „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának
támogatása” meghirdetett pályázat keretében az „Olaszliszka, Petőfi Sándor 21/A” alatti ingatlanon
az Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda intézményben a „mini bölcsőde kialakítása önkormányzati
tulajdonú épület átalakításával” infrastrukturális felújítása beruházás közbeszerzésnek nem
minősülő beszerzési eljárásához kapcsolódóan benyújtott ajánlatok alapján nyertes ajánlattevőként
a HMG Kft. (3950 Sárospatak, Arany János út 128.) ajánlattevőt hirdeti ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Gyula polgármestert, hogy a HMG Kft-vel nettó
7.984.378,- Ft vállalási díj ellenében a vállalkozói szerződést megkösse.
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: képviselő-testület
6./ Napirendi pont: Egyebek
dr. Stumpf Enikő jegyző: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a Zempléni Családokért
Alapítvány tájékoztatásul küldött egy listát az önkormányzat részére, mely szerint a nyugdíjasok egy
része negyedévente élelmiszercsomagban részesül majd. Ezt a listát központilag állították össze,
nem kértek hozzá véleményt az önkormányzatoktól. Bárki érdeklődik ez ügyben, akkor kérem így
tájékoztassátok őket.
Kamarási Zoltánné képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy a Dankó Pista úti lakosok a falubejárás
után vissza lettek-e ellenőrizve?
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Úgy tudom, hogy igen. Az óvodában beszélték a szülők, hogy
rendbe tették a portákat.
Kamarási Zoltánné képviselő: A díszfákat is körbe kellene kapáltatni és a Járásiné féle kert szántva vagy
ásózva van, mert nagyon rögös?
Fekete Gyula polgármester: Ásózva van, de nagyon siettek és felrögelték. Kértem, hogy lassan csak
egész keskeny sávot fogjanak el, de nem így történt. Ha jönne egy eső, akkor megrotálnánk és
vetnénk is bele. A krumpli a mai nap folyamán földbe került, hátha kapna egy kis csapadékot.
Holykó Lászlóné: A falubejárás után nem biztos, hogy olyanok kaptak felszólítást, akiknek kellett
volna. Van olyan, aki az utcán pakol, és nem lehet tőle közlekedni. Ez konkrétan a Szabadság
utcában van.
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Mikó Zoltán képviselő: Kovács Bélának nem lehetne biztosítani a szociális ebédet?
Fekete Gyula polgármester: Amennyiben a háziorvos leigazolja, hogy állandó orvosi kezelés alatt áll, és
benyújtja a kérelmét nincs akadálya, hogy megkapja az ebédet.
Holykó Lászlóné képviselő: A hétvégi bulival kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy nem
lehetne ezeket a rendezvényeket szabályozni?
Fekete Gyula polgármester: Az éves munkatervükben szerepelnek ezek a rendezvények, nem lehet
megakadályozni, hogy megtartsák őket.
Mikita József képviselő: Palovitzné azt kifogásolta, hogy novemberben beadott rendkívüli települési
támogatás iránti kérelmét elutasította a bizottság. A határozatot megfellebbezte, ami nem került a
testület elé.
Kamarási Zoltánné képviselő: Bekerült a képviselő-testület elé és jóváhagytuk a bizottság döntését.
Mikita József képviselő: Azt mondta, hogy feljelenti az önkormányzatot.
Kamarási Zoltánné képviselő: A temetőn lévő szemétgyűjtő konténert ki kellene üríttetni, mert nagyon
tele van.
Holykó Lászlóné képviselő: A közmunkával kapcsolatban lenne még észrevételem, ugyanis a
Kerékgyártó-féle kertben 10-15 asszony egy hétig vetett.
Mikita József képviselő: A Hősök sírja nagyon rossz állapotban van a temetőben, azt is rendbe kellene
tenni.
Fekete Gyula polgármester: Beszélek Sajgó Barnával nézze meg, hogy mit lehet kezdeni vele.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet arról, hogy a Bodrogolaszi
Közös Önkormányzati hivatalban megüresedett egy gazdálkodói állás, valamint arról is, hogy a
második körös szegregációs pályázatunk is támogatásra került.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, megköszönöm
mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 17 óra 45 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

