JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 25.
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
Kamarási Zoltánné
Mikita József
Mikó Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
dr. Séra Róbert

jegyző
aljegyző

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Holykó Lászlóné és Mitrikné Oldal Aranka
igazoltan távol vannak. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e? Javaslatot
teszek az ülés napirendjére. Második napirendi pontként javaslom, hogy a szociális célú tűzifa
rendelet tervezetünket tárgyaljuk.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Önkormányzati beruházásokról tájékoztatás
3./ EFOP-1.6.2-16-2017-00064 azonosító számú „Szegregált élethelyzetek felszámolása
Olaszliszkán” projekt konténer beszerzéséről való döntés
4./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./
2./
3./
4./

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása
Önkormányzati beruházásokról tájékoztatás
EFOP-1.6.2-16-2017-00064 azonosító számú „Szegregált élethelyzetek felszámolása
Olaszliszkán” projekt konténer beszerzéséről való döntés
5./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Fekete Gyula polgármester: Lejárt határidejű határozatunk nem volt.
2./ Napirendi pont: A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása
Fekete Gyula polgármester: Átnéztem a rendelet tervezetet. Annyi módosítást javaslok, hogy a tűzifa
támogatás mértéke lakóingatlanonként maximum 1,5 m3 legyen. Tavasszal kaptunk 78 m3 tűzifát, a
kettőt egyszerre fogjuk kiosztani. Ezért javaslom a mennyiség módosítását.
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dr. Stumpf Enikő jegyző: 313 m3 fa vásárlását hagyta jóvá a Belügyminisztérium. A 2017. évi
rendeletünkhöz képest az előnybe részesülőkben nincs változás, a kérelem benyújtásának a
határideje november 30, a bizottság döntéshozatalának az ideje december 15, a tűzifa
kiszállításának a határideje pedig 2019. január 31.
Fekete Gyula polgármester: A tavasszal leszállított 78 m3 tűzifát is a bizottságnak kell majd szétosztani.
A kiszállítást lehet egyszerre végezni, csak az elszámolást kell külön megcsinálni. Az erdészet már
elkezdte a fa leszállítását. Beszéltem olyan kollégával, aki azt mondta, hogy a leszállítást is az
önkormányzatnak kell megoldani. Nem mindegy milyen a kapcsolatunk az erdészettel.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A tavasszal kapott 78 m3 tűzifánál a 2017. évi rendeletet kell majd
alkalmaznunk, arra kell visszahivatkozni.
Mikita József képviselő: Aki a rezsicsökkentésnél igényelt fát megkapja, a szociális tűzifát is
megkaphatja?
dr. Stumpf Enikő jegyző: A két támogatásnak nincs köze egymáshoz. Az egyiket az állam, a másikat az
önkormányzat adja.
Fekete Gyula polgármester: Aki azzal egyet ért, hogy a szociális célú tűzifa rendeletet a javasolt
módosítással elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2018.(X.26.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 8a pontjában fogalt feladatkörében
eljárva, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének I. 9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím szerint a belügyminiszter
által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatására hirdetett pályázatban foglaltak figyelembevételével a szociális célú tűzifa támogatás
helyi szabályairól a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya Olaszliszka közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő személyekre terjed ki.
A támogatás feltételei
2.§ (1) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy
családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan
bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező
jövedelme nem haladja meg
a) családban élők esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át,
b) egyedül élő személy vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén: az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
c) 60 év feletti, egyedül élő személy esetén: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át.
d) vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és
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e) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
vagyona nincs.
(2) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – előnyt élvez:
a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására,
időkorúak járadékára, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeni formában történő
nyújtására – települési támogatásra ( e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult
részesülő személy
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
(3) A Szociális és Oktatási Bizottság a szociális tűzifa ellátást egyéb rendkívüli
életkörülmény között élő személy részére az (1)(2) bekezdésen túl is megállapíthatja.
3. § (1) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993.évi III. tv. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(2) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több
kérelem érkezik, a támogatást a lakhatási települési támogatásban részesülő részére kell
megállapítani.
4. § (1) Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra – függetlenül a 2-3. § -ban
meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és
az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy
tűzifát szerzett.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a
támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.
(3) A tüzelőanyagban részesülő személy a tüzelőanyagot nem értékesítheti, nem adhatja át másnak,
azt csak saját célra használhatja fel.
Eljárási szabályok
5.§ (1) A kérelem benyújtása a rendelet 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon történik, a
kérelem benyújtásának határideje 2018. november 30. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem
elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.
(3) A szociális célú tűzifa támogatás mértéke lakóingatlanonként maximum 1,5m3.
(4) A támogatási kérelemről Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő- testülete által
átruházott hatáskörben Szociális és Oktatási Bizottság határozattal dönt 2018. december 15-ig.
(5) A szociális célú tűzifa támogatásnak a jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat
gondoskodik 2019. január 31-ig. A szociális tüzelőanyagért és kiszállításért az önkormányzat
ellenszolgáltatást nem kér.
(6) A szociális célú tűzifa támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi
elismervényen köteles igazolni.
Záró rendelkezések
6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2019. március 31-én hatályát veszti.
3./ Napirendi pont: Önkormányzati beruházásokról tájékoztatás
Fekete Gyula polgármester: A konyha felújítása befejeződött, a kivitelező jó minőségű munkát végzett,
az eszközbeszerzés még nincs teljesen kész, a befejezésére október 31-ben állapodtunk meg.
A mini bölcsőde kialakításánál jelenleg az engedélyezési eljárás zajlik. A kivitelezés itt is megtörtént,
a bútorbeszerzésre még várnunk kell, addig a régi bútorokkal kell beérni.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Ha teljesen elkészül a bölcsőde, meghívunk benneteket egy
látogatásra.
Mikita József képviselő: Azokat a berendezéseket, amelyek a konyháról kikerültek nem lehetne
értékesíteni?
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Fekete Gyula polgármester: Egyelőre még nincs olyan eszköz, amit lehetne értékesíteni. Elpocsékolni
semmit nem fogunk.
A Kovács út aszfaltozása befejeződött, a padkát az önkormányzat emberei csinálták meg. Az út fel
lett töltve és lehengerelve, szerintem jól sikerült.
A Komp felújítására 3 millió forint állt rendelkezésre, a jövő héttől kezdődik a felújítás, amelyben a
motor felújítására, festésre és a deszkázat ceréjére lesz lehetőség. További 10 millió forintot is
nyertünk, mert parti szemlés lesz a kompunk.
A piactér pályázatával kapcsolatos kivitelezői szerződést október 31-én írjuk alá, amely időponttól
200 nap áll majd rendelkezésre, hogy a kivitelezés befejeződjön. Bízom benne, hogy tisztességesen
el fogják készíteni.
Tokaj és Sárospatak gesztorságával több mint 70 millió forint jut Olaszliszkának. A 2018-2019 évre
tervezett rendezvényekre szánt összegeket 1 évvel később tudjuk csak felhasználni. A pályázat
keretén belül lesz lehetőség foglalkoztatásra, a kultúrház szellőztetésének a megoldására és az
óvoda vizesblokkjának a felújítására is.
Az első körös szegregációs pályázatunk első mérföldkövéhez értünk. A szakembereink
folyamatosan dolgoznak kinn a szegregátumban és az irodában is. Felmérték, hogy hány fő él a
szegregátumban.
A második körös pályázatunk támogatási szerződése még nem került aláírásra. Bízom benne, hogy
mihamarabb arra is sor fog kerülni és elkezdhetjük az ingatlanok megvásárlását és felújítását.
A Bodrog varázsa pályázattal kapcsolatos megállapodást három hete aláírtam, a pénz már a
számlánkon is van.
Mikita József képviselő: A szegregációval kapcsolatban szeretném javasolni, hogy menjünk el
Cigándra és nézzük meg, hogy működik ott ez a program.
Fekete Gyula polgármester: Üljünk be a buszba és nézzük meg, ha erre igény van a képviselő-testület
részéről. Én láttam, és szerintem jól működik. Visszatérve az előzőekhez, aki az önkormányzati
beruházásokról szóló tájékoztatót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
74/2018. (X.25.) határozata az Önkormányzati beruházásokról szóló tájékoztató elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fekete Gyula Polgármester tájékoztatóját
Olaszliszka Község Önkormányzatának beruházásairól megtárgyalta és azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ Napirendi pont: EFOP-1.6.2-16-2017-00064 azonosító számú „Szegregált élethelyzetek
felszámolása Olaszliszkán” projekt konténer beszerzéséről való döntés
dr.Stumpf Enikő jegyző: A konténerek beszerzésére három cégtől kértünk ajánlatot. Sajnos megint
nem érkezett be három ajánlat, ezért ezt a felhívást is eredménytelenné kell nyilvánítani és újra
megküldeni az ajánlattevői körnek. Kevés az olyan cég, akik konténerek beszerzésével
foglalkoznak.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az EFOP-1.6.2-16-2017-00064 azonosítószámú
„Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán” projekt konténerek bérlésére ajánlattevőként
bevont gazdasági szereplők kijelölésével kapcsolatos ajánlattételi felhívást ismét eredménytelenné
nyilvánítsuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselőtestület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
75/2018. (X.25.) határozata az EFOP-1.6.2-16-2017-00064 azonosítószámú „Szegregált
élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán” projekt konténerek bérlésére ajánlattevőként bevont
gazdasági szereplők kijelölésével kapcsolatos ajánlattételi felhívást eredménytelenné nyilvánításáról.
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az EFOP-1.6.216-2017-00064 azonosítószámú „Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán” projekt
konténerek bérlésére ajánlattevőként bevont gazdasági szereplők kijelölésével kapcsolatos
ajánlattételi felhívást eredménytelenné nyilvánítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a konténerek beszerzésére irányuló újabb
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
76/2018. (X.25.) 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
5./ Napirendi pont: Egyebek
dr. Séra Róbert aljegyző: Kállai Géza olaszliszkai lakos ingatlanvásárlás iránti kérelmet nyújtott be az
önkormányzathoz. Szeretné megvásárolni az általa évek óta bérelt, de az önkormányzat tulajdonát
képező 916 és 917 helyrajzi számú ingatlanokat.
Fekete Gyula polgármester: Itt a bérlő is, ha ki akarja egészíteni a kérelmét, akkor megteheti.
Kállai Gézáné olaszliszkai lakos: 1983-tól műveljük ezt a területet. Egy elhanyagolt, gazos, műveletlen
terület volt, nagyon sokat dolgoztunk vele mire rendbetettük, most már szeretnénk megvásárolni.
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Fekete Gyula polgármester: Addig, amíg a gát nem épült meg, árvízjárta terület volt.
Mikó Zoltán képviselő: Szépen művelik a területet, kaszálják az utat. Jó kezekben van.
Fekete Gyula polgármester: Ha telekárban gondolkodunk, ez a terület körülbelül 500.000,- Ft-ot ér.
Kállai Gézáné olaszliszkai lakos: Én soknak tartom ezt az árat.
Fekete Gyula polgármester: Javasoljon egy árat, amennyiért szeretné megvásárolni.
Kállai Gézáné olaszliszkai lakos: Én a felére gondoltam, tehát 250.000,- Ft-ért szeretném
megvásárolni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Máskor is értékesítettünk már telket. Meg kell nézni, hogy akkor
mennyiért értékesítettük.
dr. Stumpf Enikő jegyző: 300,- Ft/m2 áron értékesítettünk korábban beépítetlen területet.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Szerintem tudunk valamennyit engedni.
Mikó Zoltán képviselő: Adjuk valamivel olcsóbban, de nem lehet elrugaszkodni az áraktól. Azt is
nézni kell, hogy a következő testület mit fog mondani, ha sokkal olcsóbban adjuk ezt a területet.
Amit a Bánom úton 300,- Ft/m2 áron értékesítettünk az egy közművesített terület a főút mellett. A
kettőt nem lehet összehasonlítani. Szerintem adjuk el nekik ezt a két területet 300.000,- Ft
összegért
Fekete Gyula polgármester: Aki azzal egyet ért, hogy olaszliszkai belterületi 916 és 917 helyrajzi szám
alatti ingatlanokat Kállai Géza részére értékesítsük, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
77/2018. (X.25.) számú határozata az olaszliszkai belterületi 916 és 917 helyrajzi szám alatti
ingatlanok értékesítéséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező
olaszliszkai belterületi 916 helyrajzi szám alatt található, 870m2 területű, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanát 155.000,- Ft, azaz egyszázötvenötezer forint, míg az olaszliszkai
belterületi 917 helyrajzi szám alatt található, 819m2 területű, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanát 145.000,- Ft, azaz egyszáznegyvenötezer forint eladási áron értékesíti
Kállai Géza 3933 Olaszliszka, Kossuth lajos út 18. 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
dr. Séra Róbert aljegyző: Molnár Mihály olaszliszkai lakos szeretné megvásárolni az önkormányzat
tulajdonában lévő 313 hrsz-ú ingatlant.
Fekete Gyula polgármester: Ez egy keskeny terület, melyre építési tilalom van bejegyezve. Kajuháéknak
adtunk el egy ilyen területet 100.-Ft/m2 áron. Szerintem ezért is kérjünk ennyit. Aki egyetért azzal,
hogy az Olaszliszka belterületi 313 helyrajzi szám alatt található ingatlan 100,- Ft/m2 áron kerüljön
értékesítésre Molnár Mihály részére, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
78/2018. (X.25.) határozata az Olaszliszka belterületi 313 helyrajzi szám alatt ingatlan
értékesítéséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező
Olaszliszka belterületi 313 helyrajzi szám alatt található 634m2 területű, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanát 100,- Ft/m2, azaz 63.400,- Ft eladási áron értékesíti Molnár Mihály 3933
Olaszliszka, Belsőkocsord út 24. 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: A Kazinczy úton a Bánszerva Kft. megvásárolt az önkormányzattól két
építési telket, hogy ott szeretne egy irodaházat építeni. Ez az építés meghiúsult, mivel áthelyezték a
telephelyüket Sárospatakra. Hajdu Tibor megkeresett azzal, hogy ezt a telket megvásárolná és oda
szeretne egy gyümölcsöst telepíteni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Nekünk ehhez mi közünk?
Fekete Gyula polgármester: A rendezési tervben építési telekként szerepel. Ott nem lehet gyümölcsöst
telepíteni. Erről nem kell döntést hozni, csak tudjatok róla. Október 26-án délután 3 órától lesz az
idősek napja megtartva. Aki el tud jönni, szívesen fogadjuk. Az óvodások adnak majd műsort, és
egy 2.000.-Ft-os utalványt kapnak az idősek.
Kamarási Zoltánné képviselő: A téli időszakra valami melegedőt kell majd a közmunkásoknak
kialakítani.
Fekete Gyula polgármester: A református iskolába nem akarok, mert az egyházzal közösen lehetne egy
pályázatot benyújtani a felújításra. Mire bejön a fagy, a Kaczur féle épületben lesz lehetőség a
melegedésre.
Kamarási Zoltánné képviselő: Lukács Viktornak kellene felszólítást küldeni. Sok szemetet átdobált az
önkormányzat üres telkére. Az építési hatósághoz elmentek-e a levelek?
Fekete Gyula polgármester: Ma beszéltük róla, hogy hétfőn kimegyünk a helyszínre és pontosítjuk az
ingatlanok címeit.
Mikita József képviselő: A Hubner-féle telken legalább egy pótkocsinyi szemét van elhelyezve. A
Határi út kátyúzását nem lehetne megoldani? Lassan már nem lehet közlekedni azon az úton.
Továbbra is javaslom, hogy amennyiben leadunk egy földterületet, annak a bevételéből vegyünk
egy másikat, például a Kovács Pista portájának végében a Dezső Laci földjét. Elviselhetetlenül sok
a kutya a településen, minden reggel kíséri a gyerekeket az iskolába.
Fekete Gyula polgármester: Tegnap szedtek össze egy autónyi kutyát.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. 02. 24.-én
helyezte hatályba az ebtartás helyi szabályairól szóló rendeletét. 2012. december 31-ig kellett volna
módosítani azt, mivel a szabálysértési eljárás 2013. 01. 01. napjától a járási hivatal hatáskörébe
tartozik, így az önkormányzatnak nincs lehetősége szankciót alkalmazni a szabálysértővel szemben.
Javaslom tehát Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének az ebtartás helyi
szabályairól szóló 2/2010. (II. 24.) rendelete 9. §-ának a hatályon kívül helyezését.
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Fekete Gyula polgármester: Aki azzal egyet ért azzal, hogy Olaszliszka Község Önkormányzat
Képviselőtestületének az ebtartás helyi szabályairól szóló 2/2010. (II. 24.) rendeletének 9. §-át
helyezzük hatályon kívül, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
6/2018.(X.26.) önkormányzati rendelete
az ebtartás helyi szabályairól szóló 2/2010. (II. 24.) számú
rendelet módosításáról
1.§ Hatályát veszti Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testültének
szabályairól szóló 2/2010. (II. 24.) számú rendelete 9. §-a.

az ebtartás helyi

2.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek előadni valója? Amennyiben nincs, megköszönöm
mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 18 óra 05 perckor véget ért.

K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

