JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 06.
napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
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Meghívottak
Séra Ferencné

gazdálkodási előadó

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, az ülés határozatképes, azt
megnyitom.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal egyetértenek-e? Javaslatot teszek az ülés
napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Olaszliszka Község Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának 1-9 havi teljesítéséről tájékoztató
3./ A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása
4./ Egyebek
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./ Olaszliszka Község Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának 1-9 havi teljesítéséről tájékoztató
3./ A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása
4./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Fekete Gyula polgármester: Egy lejárt határidejű határozatunk van a Losó féle földvásárlás, mely még
mindig nem tudott realizálódni, ugyanis a minisztérium még döntött ezügyben.
Október 31-ig sikerült beadni a szegregációs pályázatunkat. Három szegregátumunk van, az egyik a
Vasvári úton, a másik a Dankó Pista úton, a harmadik a Kossuth úton található. Minden
szegregátumban egy-egy szolgáltató pontot, valamint a szegregátumon kívül egy szolgáltató házat
kell építeni. A szolgáltató házat a Kossuth út végén építjük majd fel. Ezen kívül négy szociális
bérlakást fogunk kialakítani felújítással, egyet pedig építéssel a 275 hrsz-ú telken.A képviselő-
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testület fogja majd eldönteni, hogy kik kaphatják majd ezeket a lakásokat. A piactérrel
kapcsolatosan folyamatban vannak a tárgyalások, a konyha felújításának a kivitelezését már ki lehet
írni közbeszerzésre. Jó lenne, ha legalább a tetőt még az idén ki tudnánk cserélni.
2./ Napirendi pont: Olaszliszka Község Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának 1-9 havi
teljesítéséről tájékoztató
Fekete Gyula polgármester: Szeretném megkérdezni Séra Ferencné gazdálkodási főelőadót, hogy ki
kívánja-e egészíteni a kiküldött tájékoztatót?
Séra Ferencné gazdálkodási főelőadó felolvassa és magyarázza Olaszliszka Község Önkormányzat
2017. évi gazdálkodásának 1-9 havi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A számok azt mutatják, hogy az önkormányzat gazdálkodása stabil.
Holykó Lászlóné képviselő: Az iparűzési adót 15 MFt-tal terveztük, azonban a befizetett összeg
elmarad a tervezettől.
Séra Ferencné gazdálkodási főelőadó: A Magyar Államvasutak utalt az önkormányzat részére 3 MFt-ot,
ami a bevallás szerint nem bennünket illet, így ezt az összeget vissza kellett a részükre utalni.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Vannak olyanok is, akik csúsznak a befizetésekkel ez is okozhatja az
elmaradást.
Fekete Gyula polgármester: Mizsák Józsi is több szőlőt vásárolt fel, mint amit tervezett, így emelkedni
fog az iparűzési adója, még akkor is, ha nem a Varga Pincészetnek vásárolt fel.
Holykó Lászlóné képviselő: Attól függ, hogy hol van a felvásárló pincészetnek a telephelye. Ahol a
telephelye van, oda fizeti az iparűzési adót. Azon is el kellene gondolkodni, hogy az óvoda
működtetését átadhatnánk valamelyik egyház részére, ugyanis nem fogunk annyi támogatást kapni,
amennyibe a működtetése kerül majd. Az idősekre is gondolnunk kellene, ki lehetne alakítani olyan
helyiséget, ahol el tudnának beszélgetni vagy tévézni, így a nappali elhelyezésük biztosítva lenne.
Fekete Gyula polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, megkérdezem a képviselő-testület tagjait,
aki Olaszliszka Község Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának 1-9 havi teljesítéséről szóló
tájékoztatót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
67/2017. (XI.06.) határozata Olaszliszka Község Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának 1 – 9
havi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Olaszliszka Község Önkormányzat 2017.
évi gazdálkodásának 1 – 9 havi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Napirendi pont: A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása
Fekete Gyula polgármester: 310m3 fa árának felel meg az a támogatási összeg, amit szociális tűzifa
támogatásként kaptunk. Ma beszéltem az erdészettel, január hóban ígérték a fa leszállítását.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A támogató okiratot megkaptuk, a pénz az önkormányzat számlájára
megérkezett. A támogatás feltételeiről kell rendeletet alkotnunk.
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Fekete Gyula polgármester: Megkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse a rendeletet.
Dr. Stumpf Enikő jegyző felolvassa és magyarázza a rendelet tervezetet mely jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek észrevétele?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A kérdés, hogy benyújtási határidőnek elegendő-e a november 30-a?
Javaslom továbbá, hogy a kiosztható mennyiségnél a maximum 1,5m3 szerepeljen, valamint a
kiosztást február 15-re kellene módosítani, ha az erdészet januárra ígéri a szállítást.
Mikita József képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy mi a helyzet akkor, ha két nyugdíjas él a
családban.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Őket családban élőként kell figyelembe venni.
Mikó Zoltán képviselő: Szerintem a m3 mértékén ne változtassunk, inkább a kérelmezők létszámát
emeljük, hogy minél több ember részesüljön ebben a támogatásban.
Fekete Gyula polgármester: A kérelem nyomtatványt nézzétek meg, jóváhagyjátok-e? A rendelet
tervezettel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki a szociális célú tűzifa
támogatásról szóló rendeletet a módosításokkal együtt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
9/2017.(XI.7.) 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3.
melléklet I.9. A 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
e) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
vagyona nincs.
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(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 2017. 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 1,5 m3.
(4) A támogatási kérelemről Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő- testülete által
átruházott hatáskörben Szociális és Oktatási Bizottság határozattal dönt 2017. december 15-ig.
(5) A szociális célú tűzifa támogatásnak a jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat
gondoskodik 2018. február 15-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 2018. március 31-én hatályát veszti.
4./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Pente József megkeresett azzal, hogy a Bánom u. 2. szám alatti épületet,
ami valamikor presszónak készült, valamint a temető melletti Benkő féle lakást felajánlja
megvételre az önkormányzat részére. Az lenne a kérdésem a képviselő-testület felé, hogy
felértékeltessük-e ezeket az ingatlanokat, ugyanis a piactér miatt akár szükségünk is lehet rá. Az
értékeléstől függően a következő ülésen foglalkozhatnánk ezekkel a kérdésekkel.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy 2018. január 01-től az
önkormányzatoknak át kell állniuk az ASP rendszerre. Ez a folyamat jelenleg is zajlik, ami sok
felkészülést igényel a kollégáktól, ráadásul ez nem csak a hivatalra, hanem a konyhai
munkavégzésre is vonatkozik majd, valamint megkezdődött a felkészülés a 2018. évi országgyűlési
választásra is.
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Kamarási Zoltánné képviselő: Az idősek napján többen hiányolták a likőrt. Az lenne a kérésem, hogy
jövőre ne felejtsük ezt el. Azt szeretném megkérdezni, hogy azok az asszonyok, akik eddig a
kertekben dolgoztak, a későbbiek folyamán mit fognak majd csinálni? Télen hol fognak melegedni?
Jövőre hány fő közfoglalkoztatottunk lesz?
Fekete Gyula polgármester: Hogy hány fő közfoglalkoztatottunk lesz, azt még nem tudom
megmondani, én szeretném, ha kevesebb lenne, mint az idén. A Kossuth utcán lévő Kaczur féle
lakásban lesz lehetőség egy melegedő kialakítására.
Amit Erzsike az ülés elején felvetett, az idősek nappali elhelyezésével kapcsolatban, azt a Kossuth
út 4. szám alatti épületben meg lehetne oldani. Ott van egy szoba, egy konyha és egy mellékhelyiség
is. Vásárolnánk még oda egy tv-t, és akkor kényelmesen el tudnának ott beszélgetni, akár egy
fekhelyet is el lehetne helyezni.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Nekem az a véleményem, akár napi 2-3 óra is elegendő lenne
erre a célra, szerintem egész héten megunnák az ottlétet.
Fekete Gyula polgármester: Lehet, hogy heti akár 2-3 nap is elég lehet. Vagy be lehetne hordani őket
Sárospatakra a fürdőbe.
Holykó Lászlóné képviselő: Budainé szólt, hogy a szomszédjában még mindig nincs WC, annyi a
patkány, hogy már az úton is szaladgálnak. Javaslom továbbá, hogy nem kell ennyi közmunkás,
mint az idén. El kellene kezdeni az átereszeket kitisztítani, mert el vannak dugulva a Táncsics úton
Kovalikék előtt megáll a víz. A Plankó féle telken kellene egy vízelvezető árkot kialakítani és ott
elvezetni a felgyűlt csapadékot. Közeleg a tél is, ezzel kapcsolatban meg kellene beszélni a
közmunkásokkal, ha esik a hó, már korán reggel kezdjék el a takarítást. Ha elindul az
autósforgalom, letapossák, jégbordások lesznek az útjaink.
Fekete Gyula polgármester: Budainéval kapcsolatban aljegyző úr légy szíves intézkedni. A Plankó féle
házat Kovalikék megvásárolták, beszélek Miklóssal. A hó eltakarítással kapcsolatban pedig
elegendő néhány ember.
Mikita József képviselő: Tavasszal arról volt szó, hogy nyolc asszony minden nap végig sepri az
utcákat. Hol vannak ők?
Fekete Gyula polgármester: Ezeknek az asszonyoknak Csapkovicsné a felügyelője. Még annyit
szeretnék mondani, hogy november 30-án a testületi ülés után megtartanánk a falugyűlést.
Amennyiben nincs több kérdés, megköszönöm mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 17 óra 45 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

