JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 27.
napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
jelenléti ív szerint
Képviselő-testület részéről
Fekete Gyula
Bertáné Batta Magdolna
Holykó Lászlóné
Kamarási Zoltánné
Mikita József
Mikó Zoltán
Mitrikné Oldal Aranka
Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Dr. Séra Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
j aljegyző

Meghívottak
dr. Czina Zsuzsanna
Jánosiné Kádár Erzsébet
Németh Erika

fogszakorvos
védőnő
szociális gondozó

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
azt megnyitom. Külön köszöntöm dr. Czina Zsuzsanna fogorvosunkat, Jánosiné Kádár Erzsébet
védőnőnket és Németh Erika szociális gondozónkat. Dr. Nan Mária Anna háziorvosunk jelezte,
hogy ezen az ülésen nem tud jelen lenni, mivel délután 4 órától ügyel. A következő testületi
ülésünkön fogja megtartani a beszámolóját.
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./ Egészségügyi intézmények (háziorvos, fogorvos, védőnő) tevékenységéről szóló tájékoztató
3./ Házi segítségnyújtásról tájékoztató
4./ Közös közbeszerzési és beszerzési szabályzat az EFOP-3.9.2-16-2017-00030 azonosítószámú
„Humán kapacitások fejlesztése Sárospatak-Tokaj térségben című, európai uniós forrásból,
konzorciumi formában megvalósuló projekthez kapcsolódóan
5./ Közös közbeszerzési és beszerzési szabályzat az EFOP-1.5.3-16-2017-00038 azonosítószámú
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Tokaj-Sárospatak térségében című, európai uniós
forrásból, konzorciumi formában megvalósuló projekthez kapcsolódóan
6./ EFOP-1.6.2-16-2017-00064 azonosító számú „Szegregált élethelyzetek felszámolása
Olaszliszkán” projekt eszközbeszerzésre ajánlatkérés
7./ Előterjesztés településkép védelmi helyi adó bevezetésére
8./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
9./ BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához csatlakozás
10./ Egyebek
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Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Egészségügyi intézmények (háziorvos, fogorvos, védőnő) tevékenységéről szóló tájékoztató
3./ Házi segítségnyújtásról tájékoztató
4./ Közös közbeszerzési és beszerzési szabályzat az EFOP-3.9.2-16-2017-00030 azonosítószámú
„Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak-Tokaj térségben című, európai uniós forrásból,
konzorciumi formában megvalósuló projekthez kapcsolódóan
5./ Közös közbeszerzési és beszerzési szabályzat az EFOP-1.5.3-16-2017-00038 azonosítószámú
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Tokaj-Sárospatak térségében című, európai uniós
forrásból, konzorciumi formában megvalósuló projekthez kapcsolódóan
6./ EFOP-1.6.2-16-2017-00064 azonosító számú „Szegregált élethelyzetek felszámolása
Olaszliszkán” projekt eszközbeszerzésre ajánlatkérés
7./ Előterjesztés településkép védelmi adó bevezetésére
8./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
9./ BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához csatlakozás
10./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Fekete Gyula polgármester: A VI. Szüreti Boros Mangalica Toros fesztiválunk ismét jól sikerült, sok
pozitív visszajelzést kaptunk. Köszönet mindenkinek, aki segített a rendezvény lebonyolításában.
Határidőre befejeződött a napközi konyha felújítása, szeptember 3-án már ott ebédeltek a gyerekek.
Nagyrészt a mini bölcsőde is elkészült, ami praktikusan lett kialakítva. Ha megérkeznek az új
bútorok és a helyükre kerülnek, mind a két intézményben teszünk egy látogatást.
A piactér kivitelezési szerződését október 31-én írjuk alá, és 200 napon belül kell elkészülnie.
2./ Napirendi pont: Egészségügyi intézmények (háziorvos, fogorvos, védőnő) tevékenységéről
szóló tájékoztató
Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm dr. Czina Zsuzsanna fogszakorvosunkat. Előljáróban
szeretném megköszönni a sok éves munkátokat, ami a településünk hasznára vált.
dr. Czina Zsuzsanna fogszakorvos: Köszönöm szépen. Én is szeretettel köszöntelek benneteket.
Ugyanaz történt a rendelőben, mint a korábbi években. Sok ezer talán tízezer fogat húztunk és
mentettünk meg, igyekeztünk legjobb tudásunk szerint ellátni a betegeket. Igazából az itt eltöltött
15 évet kellene értékelnünk. Sikerült azt megvalósítani, amit szerettünk volna, egyedül az nem
sikerült, hogy fiatal orvost szerzünk a jól felszerelt rendelőnkbe. Az igazság az, hogy a vidék nem
vonzó a fiatal orvosok számára, és őszinte leszek egyre kevesebb a fogorvos Magyarországon. Az
öcsém fogja átvenni a rendelőt, és Ő fog alkalmazni egy fiatal ukrán fogorvost, aki nagyon
tehetséges. Egyébként minden technikai felszerelés itt marad, semmit nem viszünk el.
Szeretném megköszönni a támogatást és szeretetet, amit kaptam tőletek, szeretettel várlak
benneteket a miskolci rendelőbe.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm a magam és a képviselő-testület nevében. Kívánunk erőt és
egészséget, hogy legyen erőtök sokáig gyógyítani.
Kamarási Zoltánné képviselő: Mi csak köszönettel tartozunk nektek.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Én is csatlakozni szeretnék Polgármester Úrhoz, köszönet
Katikának is.
Mikita József képviselő: Köszönöm a kitartást.
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Mikó Zoltán képviselő: Én is szeretném megköszönni a munkátokat, mindenki elégedett volt veletek.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Szeretnék csatlakozni a többiekhez, bátran ajánlottunk benneteket
mindenkinek.
Fekete Gyula polgármester: Aki a doktornő beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
58/2018. (IX.27.) határozat az olaszliszkai fogorvosi tevékenységéről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Czina Zsuzsanna, Olaszliszka
fogorvosának tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
dr. Stumpf Enikő jegyző: Nem akarok ünneprontó lenni, de nem volt egyszerű ez az egy hónap az új
engedélyeket illetően. Reméljük, hogy október 1-től beáll a rendelés.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem Jánosiné Kádár Erzsébet védőnőnket, hogy tartsa meg a
beszámolóját.
Jánosiné Kádár Erzsébet védőnő: A védőnői szolgálat működésének főbb céljai: a családok
egészségének védelme, a betegségek megelőzése, a különböző okok miatt támogatásra szorulók
segítése. Módszerünk: az egyéni-közösségi célzott, a szükségleteken és igényeken alapuló gondozás.
A védőnői ellátás fő területei: tanácsadóban végzett gondozási tevékenység, családlátogatások,
oktatási intézményben végzett védőnői feladatok. A gondozási feladatainkat önállóan végezzük az
ellátási területen lakcímmel rendelkező és valamilyen jogcímen ott tartózkodó, a védőnői ellátást
igénylő és bejelentő személyeknél. Hivatásunk középpontjában a várandós nő, a gyermekágyas
anya, az újszülött, a csecsemő és gyermek egészségvédelme és nővédelem áll. A tisztasági
vizsgálatokat folyamatosan elvégezzük. A védőnői körzetem vegyes körzet, az óvodában és
iskolában valamint a biztos kezdet gyermekházban és a tanodában is ellátom a feladatokat. Jelenleg
15 fő várandóst gondozok. Az elmúlt évben 2+1 esetben volt gyermekkiemelés a családból. Iskolás
és óvodás korú gyermek Olaszliszka és Vámosújfalu településeken 288 fő van. Az intézményekben
évente négy alkalommal végzek tisztasági szűrővizsgálatokat.
Köszönöm az önkormányzat és a képviselő-testület támogatását mellyel a munkámat segítik.
Fekete Gyula polgármester: Köszönjük a beszámolót, amely tükrözi, hogy Erzsike mennyit dolgozik.
Mikó Zoltán képviselő: Türelmes vagy, minden elismerésem.
Kamarási Zoltánné képviselő: A tisztasági vizsgálatokon vannak kiszűrt gyermekek?
Jánosiné Kádár Erzsébet: Sajnos vannak. Ezzel kapcsolatban több jelzést várnék az intézményektől.
Bertáné Batta Magdolna: Minden nap jelezhetném.
Jánosiné Kádár Erzsébet: Akkor minden nap jelezzétek.
Kamarási Zoltánné képviselő: Kitartás neked.
Fekete Gyula polgármester: Köszönjük az áldozatos munkádat. Aki a védőnői beszámolót elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
59/2018. (IX.27.) határozat az olaszliszkai védőnői tevékenységéről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jánosiné Kádár Erzsébet, Olaszliszka
védőnőjének tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
3./ Napirendi pont: Házi segítségnyújtásról tájékoztató
Fekete Gyula polgármester: Megkérem Németh Erika szociális gondozót, hogy tartsa meg a
beszámolóját.
Németh Erika szociális gondozó: A házi segítségnyújtást 3 fő gondozó végzi 1 fő szakmai vezetővel.
Jelenleg 27 fő gondozottunk van, amelyből 6 főt szociális segítés keretében napi ½ órában és 21
főt személyi gondozás keretében napi 1 órában látunk el. Akik szociális segítésben részesülnek
azoknak napi 50.-Ft, míg a szociális gondozásban részesülők napi 100.- Ft térítési díjat kell
fizetniük.
Kamarási Zoltánné képviselő: Mit lehet egy fél óra alatt elvégezni?
Németh Erika szociális gondozó: Bevásárlást, gyógyszer felíratását és a kiváltását.
Holykó Lászlóné képviselő: Erre az állam éves szinten 25.000.-Ft támogatást ad.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Összehívtuk a gondozottakat a művelődési házba és ott tájékoztattuk őket
arról, hogy milyen szolgáltatást tud nyújtani az önkormányzat azok részére, akik segítésben, illetve
azoknak, akik gondozásban részesülnek.
Németh Erika gondozónő: Sokan a háztartási tevékenységet is elvárják azok közül, akik csak segítésben
részesülnek.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Határozottnak kell lenni és elmondani nekik, hogy milyen
szolgáltatást kaphatnak.
Fekete Gyula polgármester: Ha ilyen dolog van, tehát többet kér a gondozott, mint ami jogszabály
alapján járna, meg kell mutatni neki a megállapodást, vagy gyere hozzám és megbeszéljük. Kitartás
és keménynek kell lenni. Köszönjük a tájékoztatót. Aki a szociális gondozásról szóló beszámolót
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
60/2018. (IX.27.) határozat az olaszliszkai házi segítségnyújtásról szóló tájékoztató elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németh Erika szociális gondozónak az
olaszliszkai házi segítségnyújtásról szóló tájékoztatóját megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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4./ Napirendi pont: Közös közbeszerzési és beszerzési szabályzat az EFOP-3.9.2-16-2017-00030
azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak-Tokaj térségben című, európai uniós
forrásból, konzorciumi formában megvalósuló projekthez kapcsolódóan
Fekete Gyula polgármester: Sárospatak székhellyel alakult ez a konzorcium és ahhoz, hogy el tudjuk
indítani a beszerzéseket, el kell fogadnunk a közös közbeszerzési-és beszerzési szabályzatot, amit
már a konzorciumvezető is elfogadott. Amíg a közbeszerzési eljárás nincs lefolytatva, addig nem
tudunk előre lépni ebben a projektben.
Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki az EFOP-3.9.2-16-2017-00030 azonosítószámú
„Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak-Tokaj térségében című, európai uniós forrásból,
konzorciumi formában megvalósuló pályázat közös közbeszerzési-és beszerzési szabályzatát
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
61/2018. (IX.27.) határozat az EFOP-3.9.2-16-2017-00030 azonosítószámú „Humán
kapacitások fejlesztése a Sárospatak-Tokaj térségében című, európai uniós forrásból, konzorciumi
formában megvalósuló pályázathoz közös közbeszerzési-és beszerzési szabályzat elfogadásáról
Olaszliszka KözségÖnkormányzat Képviselő-testülete tárgyban javaslatot megtárgyalta és a
következő határozatot hozta:
1) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő- testülete jóváhagyja azEFOP-3.9.2-16-201700030 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak-Tokaj térségében című,
európai uniós forrásból, konzorciumi formában megvalósuló pályázathoz közös közbeszerzési-és
beszerzési szabályzat.
2) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szabályzat aláírására
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Napirendi pont: Közös közbeszerzési és beszerzési szabályzat az EFOP-1.5.3-16-2017-00038
azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Tokaj-Sárospatak térségében című, európai
uniós forrásból, konzorciumi formában megvalósuló projekthez kapcsolódóan
Fekete Gyula polgármester: Tokaj székhellyel alakult ez a másik társulás. Lényegében ugyanarról van
szó, mint az előző napirendi pont esetében, a projekt lefolytatása érdekében ebben az esetben is
közös közbeszerzési szabályzat elfogadása szükséges. Aki az EFOP-1.5.3-16-201700038 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Tokaj- Sárospatak térségében című,
európai uniós forrásból, konzorciumi formában megvalósuló pályázat közös közbeszerzési-és
beszerzési szabályzatát elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
62/2018. (IX.27.) határozat az EFOP-1.5.3-16-2017-00038 azonosítószámú „Humán
szolgáltatások fejlesztése a Tokaj- Sárospatak térségében című, európai uniós
forrásból, konzorciumi formában megvalósuló pályázat közös közbeszerzési-és beszerzési
szabályzat elfogadása
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyban javaslatot megtárgyalta és a
következő határozatot hozta:
1) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő- testülete jóváhagyja azEFOP-3.9.2-16-201700030 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak-Tokaj térségében című,
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európai uniós forrásból, konzorciumi formában megvalósuló pályázathoz közös közbeszerzési-és
beszerzési szabályzat.
2) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szabályzat aláírására
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Napirendi pont: EFOP-1.6.2-16-2017-00064 azonosítószámú „Szegregált élethelyzetek
felszámolása Olaszliszkán” projekt eszközbeszerzésre ajánlatkérés
dr. Stumpf Enikő jegyző: Az első körös szegregációs pályázatnál még egy nagy beszerzés van hátra, a
szociális munkások elhelyezésére, valamint a foglalkozások megtartására szolgáló konténerek
bérlése, illetve ehhez kapcsolódóan indítanánk egy eszközbeszerzést is, hiszen ezeket a
konténereket fel kell szerelni bútorokkal is. A projekmenedzser segítségével választottunk ki négy
céget akiknek az ajánlatkérést ki lehet küldeni, ezek a következők: a Containex GMBH, a Vasi
Cont-Trade Kft., a Kelet-Konstrukció Kft. és a Transorg Kft.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a konténerek beszerzésére irányuló ajánlattételi
felhívás a Containex GMBH, a Vasi Cont-Trade Kft., a Kelet-Konstrukció Kft. és a Transorg Kft.
részére küldje el az önkormányzat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
63/2018. (IX.27.) határozata EFOP-1.6.2-16-2017-00064 azonosítószámú „Szegregált
élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán” projekt konténerek bérlésére ajánlattevőként bevont
gazdasági szereplők kijelöléséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1.6.2-16-2017-00064
azonosítószámú „Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán” projekt konténerek bérlése
lebonyolításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja
és az eljárás megindításáról dönt.
A képviselő-testület konténerek bérbeadására alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:
Containex GMBH 2355 Wiener Neudorf, Strasse 14., Ausztria.
email: budai@containex.com, Adószám: 26953726-2-51
Vasi Cont-Trade Kft. 9776 Püspökmolnári, Kossuth Lajos utca 24.
Cégjegyzékszám: 18-09-112785, Adószám: 25476918-2-18
email: szombathelyi.adrian@gmail.hu, képviselő: Tóth Krisztina ügyvezető
Kelet-Konstrukció Kft. 4400 Nyíregyháza, Sólyom utca 29. földszint 1.
Cégjegyzékszám: 15-09-082467, Adószám: 25123737-2-15
email: kelet.konstrukcio.kft@gmail.com, képviselő: Fürjész Sándor ügyvezető
Transorg Kft. 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 4. A. ép. fszt. 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-070577, Adószám: 10460151-2-43
email: bori.maja@tranzorg.hu, képviselő: Kupár Jenő ügyvezető
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
dr. Stumpf Enikő jegyző: Bár külön nem volt ebben a napirendi pontban nevesítve, de a második
körös szegregációs pályázat keretében is van egy olyan ajánlatkérés, amit el lehet indítani. Ebben a
pályázatban eddig a tervezői ajánlatkérést folytattuk le, most pedig a közbeszerzési szakértő
kiválasztására irányuló eljárást indítanánk el. Az ajánlattételi felhívást ugyanannak az öt cégnek
küldenénk ki, akiknek az első körös szegregációs pályázat esetében is megküldtük, tehát az
AGILITAS Kft., az Elysium Consulting Kft., a Kormos Ügyvédi Iroda, a Mészáros Ügyvédi Iroda
és Szabadka Sándor egyéni vállalkozó részére.
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Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a közbeszerzés lefolytatására irányuló ajánlattételi
felhívás az AGILITAS Közbeszerzési Tanácsadó Kft., az Elysium Consulting Kft., a Kormos
Ügyvédi Iroda, a Mészáros Ügyvédi Iroda és Szabadka Sándor egyéni vállalkozó részére küldje el az
önkormányzat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
64/2018. (IX.27.) határozata az EFOP-2.4.1 „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal” beruházás közbeszerzési tevékenységének ellátására ajánlattevőként bevont
gazdasági szereplők kijelöléséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-2.4.1 „Szegregált
élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” beruházás közbeszerzési eljárás
lebonyolításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja
és az eljárás megindításáról dönt.
A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lebonyolításához az alábbi cégeket hívja fel
ajánlattételre:
AGILITAS Kft. 3525 Miskolc, Madarász Viktor u. 13. II. (C) lph. 1/104.
Cégjegyzékszám: 05-09-022546, Adószám: 23500020-2-05
email: iroda.agilitas@gmail.com, képviselő: Dr. Kovács Péter ügyvezető
Elysium Consulting Kft. 3525 Miskolc, Kazinczy utca 4/A. 2. em. 7.
Cégjegyzékszám: 05-09-027785, Adószám: 25173316-2-05
email: elysiumconsultingkft@gmail.com, képviselő: Plávenszky László ügyvezető
Kormos Ügyvédi Iroda
3525 Miskolc, Széchenyi út 21-23 I/2
email: kormos.sandor@gmail.com, képviselő: Dr. Kormos Sándor ügyvéd
Mészáros Ügyvédi Iroda
3525 Miskolc, Toldi út. 9.
email: czimrezsuzsanna@muir.hu, képviselő: Dr. Czimre Zsuzsanna ügyvéd
Szabadka Sándor egyéni vállalkozó
3980 Sátoraljaújhely, Völgy u. 2.
E-mail: szabadka64@gmail.com
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
7./ Napirendi pont: Előterjesztés településkép védelmi helyi adó bevezetésére
Fekete Gyula polgármester: A képviselő-testület 2018. május 30-i ülésén kérte fel a jegyzőt, hogy
vizsgálja meg a településkép védelmi adó bevezetésének lehetőségét és annak eredményéről
tájékoztassa a képviselő-testületet.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A helyi adókról szóló törvény módosítása lehetővé teszi az önkormányzatok
számára a településkép védelmi adó bevezetését. A településkép védelmi adó bevezetésének nem az
adóbevétel, hanem az elhanyagolt épületek megszüntetése lenne a célja. Ezt az adónemet az
országban egy település Visegrád vezette be. Olaszliszka településen található több évtizede
elhanyagolt, gondozatlan építmények, félkész építmények tulajdonosai számára ezen adónem
bevezetése kényszerítő hatással nem fog bírni, elsősorban a rendezetlen tulajdoni viszonyok miatt.
Az építési hatóság az, akitől segítséget várhatunk, Ők azok, akik kötelezik a tulajdonost az épület
rendbetételére illetve lebontására.
Kamarási Zoltánné képviselő: 20 éve ott áll a Kossuth út 97. szám alatt a félig kész téglaház, amivel
nem tudtunk eddig mit kezdeni. Én örülök, hogy az építési hatóság beszigorított.
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Fekete Gyula polgármester: Csináljunk egy falubejárást. Járjuk végig az utcákat és gyűjtsük össze a
romos házakat és értesítsük az építési hatóságot. Aki egyet ért azzal, hogy a településkép védelmi
helyi adónem bevezetését levegyük napirendről, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
65/2018. (IX.27.) számú határozata településkép védelmi helyi adó bevezetéséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván településkép védelmi helyi
adót bevezetni Olaszliszka településen.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
8./ Napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
dr. Stumpf Enikő jegyző: 2017-ben a Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályban tartásáról döntöttünk,
ami 2013-2018-ig volt hatályos. Kötelezettsége van a képviselő-testületnek egy új program
elfogadására, ami 2019-2023-ig szól. Minden pályázatnál nyilatkoznunk kell arról, hogy van-e ilyen
programunk, tehát mindenképpen rendelkeznie kell az önkormányzatnak egy ilyen programmal.
Fekete Gyula polgármester: Aki az elkészült új Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
66/2018. (IX.27.) határozata az Olaszliszka Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának elfogadásáról
A képviselő-testület Olaszliszka Község Önkormányzatának 2019-2023-ig szóló Helyi
Esélyegyenlőségi Programját elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
9./ Napirendi pont: BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához csatlakozás
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Évek óta csatlakozunk a felhíváshoz, most is erről kell nyilatkoznunk 2018.
október 03-ig.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy a BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójához csatlakozzunk, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2018. (IX.27.) határozata A BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való
csatlakozásról
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni kíván a
BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont: Egyebek
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás
múlt pénteki taggyűlésén négy új település nyújtotta be a csatlakozási kérelmét a társasághoz:
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Karcsa, Pácin, Sajóhídvég és Taktaharkány. A csatlakozáshoz szükség van a társulási megállapodás
módosítására, amit minden tagönkormányzatnak el kell fogadni, ehhez kérjük a képviselő-testület
hozzájárulását.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyet ért az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának az előterjesztésben foglaltak szerinti
módosításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
68/2018. (IX.27.) számú határozata az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az AbaújZempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosításának jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1. Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az új tagok csatlakozására
vonatkozóan, az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa által hozott 22/2018. (V. 25.), továbbá a 27/2018. (IX. 21.) számú TT
határozatban foglaltak szerint egyetért.
2. Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék
Gazdálkodási Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetben foglalt,
újraszövegezett Társulási Megállapodását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja.
3. Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
módosításokkal egységes szerkezetben foglalt, újraszövegezett Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő:2018. november 1.
Fekete Gyula polgármester: Mikor lenne jó a képviselő-testületnek a település bejárás?
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Az óvoda részéről továbbképzés miatt a hétfő, kedd vagy a
szerda jó.
Fekete Gyula polgármester: Akkor találkozunk október 2-án kedd reggel 8 órakor a hivatal előtt.
Kamarási Zoltánné képviselő: Korábban volt már szó a csendrendeletről. Szegeden ezt már bevezették,
javaslom, vezessük be mi is, mivel a faluban ebből van a legtöbb probléma.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Ez a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet. Ilyen rendelete van az
önkormányzatnak, csak szankció nincs benne. Rendeletet lehet alkotni, csak hogy tartassuk be? A
családgondozót is meg lehet keresni ez ügyben. Talán tőle tartanak a legjobban, ugyanis félnek
attól, hogy a gyermeket kiemelik a családból.
Kamarási Zoltánné képviselő: Polgármester úr, tegnap beszéltünk az utcán parkolásról, ma is ugyan úgy
parkolnak.
Fekete Gyula polgármester: Ma ½ 12-kor beszéltem két rendőrrel. Mondtam nekik, hogy menjenek és
nézzék meg ezeket az eseteket.
Holykó Lászlóné képviselő: Hiába jön a családsegítő, a mi szomszédunk, ha felönt a garatra, nem tud
vele semmit sem csinálni.

10
Fekete Gyula polgármester: Tényleg nem tudnak viselkedni.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A hölgy gondnoka jár-e ki hozzájuk?
Holykó Lászlóné képviselő: Még nem találkoztam vele. A temetőn a hősök emlékművét
mindenszentekre meg kellene csináltatni. A szemetet a bokrok alja alól is össze kell szedni, nem
csak az út mentén.
Kamarási Zoltánné képviselő: Meddig lesznek még közmunkások?
Fekete Gyula polgármester: Majd a munkaügyi központ megmondja.
Mikita József képviselő: Azt a földet, amit eladtunk Losó Bélának, annak az áráért vegyünk máshol
földet.
Fekete Gyula polgármester: Beszélek Dezső Lászlóval ezzel kapcsolatban.
Mikita József képviselő: A határi út mentén láttam bezsákolva műanyag flakonokat és úgy letéve a föld
végébe, a rányon a Kovács Jancsiék szőlője alatt a bokros részen még paplan is van, valamint
parlagfüvet láttam a Rákóczi úton Tokár Jolika előtt.
Holykó Lászlóné képviselő: A Te-szedd akcióra nem lehet még jelentkezni?
dr. Séra Róbert aljegyző: Úgy láttam, hogy legközelebb 2019. márciusában indul ez az akció.
Kamarási Zoltánné képviselő: Október 15-én akarunk koszorúzni Szögi Lajos emlékművénél?
Fekete Gyula polgármester: Majd megbeszéljük. A rendőrök is kérdezték már. Azt mondtam, hogy úgy
ahogy eddig is tettük, két autóval lemegyünk az emlékműhöz. Szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy valaki feljelentette az önkormányzatot, hogy a Burgondián leszakadó partfalat el
kezdtük feltölteni építési törmelékkel. A vízügy szakembereivel már voltunk a helyszínen, reméljük
nem fog sokba kerülni. Van- még valakinek előadnivalója? Amennyiben nincs, megköszönöm
mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 18 óra 40 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

