JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 30.
napján 15.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
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Meghívottak
Orsós Péter

RNÖ elnöke

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 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 Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési terv
3./ BURSA Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása
4./ Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezés támogatása
5./ 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 Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési terv
3./ BURSA Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása
4./ Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezés támogatása
5./ Egyebek
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1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Fekete Gyula polgármester: A Losó féle telekvásárlással kapcsolatosan még mindig nem értünk az ügy
végére. Az EFOP pályázatot a benyújtási határidő lejárta előtt sikerült benyújtani. Az óvodai
férőhelybővítéssel kapcsolatos pályázatban még nem született döntés.
2./ Napirendi pont: Olaszliszka Község Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési terv
dr. Stumpf Enikő jegyző: Jogszabályi kötelezettségnek teszünk eleget a belső ellenőrzési terv
elfogadásával. Sárospatak városnak és a hozzá tartozó 16 településnek egy belső ellenőre van, Móré
Istvánné, aki elkészítette a 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervet. Olaszliszka esetében a személyi
juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok számviteli nyilvántartásban történő rögzítése
szabályszerűségének az ellenőrzését fogja majd elvégezni, amely ütemtervet javaslok elfogadásra.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki Olaszliszka Község
Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
68/2017. (XI.30.) határozata Olaszliszka Község Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési
tervnek az elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Olaszliszka Község
Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztést, és az abban foglaltakat
elfogadta.
Felelős: jegyző
Határidő: 2018. dec. 31.
3./ Napirendi pont: BURSA Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása
dr. Stumpf Enikő jegyző: Szeptemberben döntött a képviselő testület a BURSA Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról. Hét db „A” típusú pályázat érkezett az
önkormányzathoz. Az eddigi években a hallgatókat havonta 3.000.-Ft összeggel támogatta az
önkormányzat. Ezt az összeget a pályázók 10 hónapra kapják meg egy évben, amit két részletben
szokott átutalni az önkormányzat a hallgatók rtészére.
Fekete Gyula polgármester: Nem kevés ez a kérelem? A korábbi években „A” és „B” típusú pályázatok
is érkeztek.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Most csak „A” típusú kérelem érkezett, amit egy elektronikus rendszerben
kellett regisztrálni a hallgatóknak.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek hozzáfűzni valója az elhangzottakhoz? Amennyiben nincs,
úgy javaslom, hogy ezt a támogatást szavazzuk meg a pályázatok benyújtóinak. Aki ezzel egyet ért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2017. (XI.30.) határozata BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a BURSA Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat felhívásra beérkezett pályázatok alapján úgy határozott, hogy a 2017. évi
fordulóban „A” típusú pályázatot benyújtó valamennyi hallgatót a család egy főre jutó
jövedelmétől függetlenül 3.000,-Ft/hó összegű önkormányzati támogatásban részesíti. A B-A-Z
Megyei Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé támogatásra javasol
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valamennyi hallgatót, mivel állandó lakóhelyükön kívüli intézményben tanulnak, a bírálati lapon a
rangsort az egy főre jutó jövedelem alapján állítja fel az önkormányzat. A támogatásban részesülő
hallgatókról készült nyilvántartás e határozat mellékletét képezi.
A Képviselő–testület utasítja a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről az érintetteket tájékoztassa, a
nyertes pályázók névsorát a hirdetőtáblán helyezze el, továbbá a bírálati döntést az EPER-Bursa
rendszerben rögzítse, a döntési listát a kötelező mellékletekkel együtt a Támogatáskezelő részére
juttassa el.
Felelős: jegyző
Határidő: 2017. december 8.
4./ Napirendi pont: Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezés támogatása
Fekete Gyula polgármester: Borbély Szilvia adott be egy kérelmet, hogy szeretne az Arany János
Tehetséggondozó Programban részt venni és ehhez kéri az önkormányzat támogatását.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Kétféle támogatásra van lehetőség. Nyújthat az önkormányzat anyagi
támogatást a kérelmező részére és van arra is lehetőség, hogy csak elviekben támogassa a
kérelmezőt az önkormányzat. Azt kell eldönteni, hogy melyik formát válassza a képviselő-testület.
Kamarási Zoltánné képviselő: Én javaslom, hogy ugyanúgy, mint a Bursa Hungarica pályázatoknál
3.000,- Ft/hó összeggel támogassuk a kérelmezőt 10 hónapon keresztül.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Szerintem is ösztönözni és segíteni kell azt, aki tanulni szeretne.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek még észrevétele? Amennyiben nincs, aki egyet ért azzal,
hogy Borbély Szilvia Olaszliszka település képviseletében részt vegyen az Arany János
Tehetséggondozó Programban és ezt, 10 hónapon keresztül havonta 3.000,- Ft összeggel
támogassa az önkormányzat, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
70/2017. (XI.30.) határozata Borbély Szilvia nyolcadik évfolyamos tanuló Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvételéről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Borbély Szilvia
nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Fercsák Szilvia) Olaszliszka település képviseletében részt
vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére
(maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 3.000 Ft havi ösztöndíjat nyújt. A képviselőtestület
ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt, határidőre, a tanuló által az első
helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2017. december 12.
Felelős: polgármester
5./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Az elmúlt testületi ülésen felmerült, hogy a piactéren lévő, Pente féle
épületet vásárolja meg az önkormányzat. Én megbíztam egy értékbecslőt, hogy mérje fel az épület
állapotát. Megkérem aljegyző urat, hogy ismertesse az értékbecslés főbb pontjait.
dr. Séra Róbert aljegyző: Az ingatlant az értékbecslő 1.150.000,- Ft összegre értékelték. Értéknövelő
tényezőként vette figyelembe a jó állapotú közlekedési utat, az ingatlan tehermentességét,
szerkezeti stabilitását és aközintézmények közelségét. Értékcsökkentő tényezőként lett figyelembe
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véve a közműcsatlakozások hiányát, az elhanyagolt belső és külső teret és az épület felújításra
szoruló állapotát.
Kamarási Zoltánné képviselő: Irreálisan magasnak tartom érte ezt az árat.
Holykó Lászlóné képviselő: Én azt hallottam, hogy másfél millió forinttért szeretné eladni az
önkormányzatnak.
Mikita József képviselő: Szerintem sem ér ennyit ez az ingatlan, ennyiért ne vegyük meg.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Kell nekünk egyáltalán ez az ingatlan?
Kamarási Zoltánné képviselő: Ha elakarja vinni az előtetőt, akkor adjunk érte 800.000,- Ft-ot.
Fekete Gyula polgármester: Szeretne-e valaki még hozzászólni? Aki egyetért azzal, hogy az
értékbecslésben szereplő 1.150.000,- Ft-os vételáron ne vásárolja meg az önkormányzat a Pente
Józsefné kizárólagos tulajdonát képező, olaszliszkai belterületi 657/A hrsz. alatt felvett,
természetben Olaszliszka, Bánom út 6. szám alatti ingatlant, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
71/2017. (XI.30.) határozata Pente Józsefné kizárólagos tulajdonát képező, olaszliszkai
belterületi 657/A hrsz. alatt felvett ingatlan vásárlásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jaskó Norbert építész technikus,
ingatlanközvetítő és értékbecslő által Sárospatakon 2017. november 15. napján készített ingatlan
értékbecslési szakvéleményre hivatkozással úgy döntött, hogy nem kívánja megvásárolni a Pente
Józsefné kizárólagos tulajdonát képező, olaszliszkai belterületi 657/A hrsz. alatt felvett,
természetben Olaszliszka, Bánom út 6. szám alatti ingatlant az értékbecslésben meghatározott
1.150.000,- Ft-os vételáron.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: polgármester
Fekete Gyula polgármester: Van még egy kérdés, amiben döntenünk kell. A régi református iskolában
található két cserépkályha, amely felújításra szorul. Beszéltem egy vállalkozóval, aki a két
cserépkályhát összesen 400.000,- Ft összegért újítaná fel. Én arra gondoltam, hogy inkább adjuk el
ezt a két cserépkályhát és az árából vegyünk oda valamilyen fűtőberendezést. Mit szóltok hozzá?
Kamarási Zoltánné képviselő: Én ezt jó ötletnek tartom, ennyi pénzért ne újítsuk fel.
Fekete Gyula polgármester: Szeretne-e valaki az egyebekhez hozzászólni?
dr. Stumpf Enikő jegyző: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a közös hivatalban két
álláshely kerül meghirdetésre december elején. Az egyik álláshely Komlóskán egy adóügyi előadói, a
másik pedig a sárazsadányi gazdálkodási előadói álláshely.
Kamarási Zoltánné képviselő: A közmunkaprogrammal van a legnagyobb bajom, jobban át kellene
gondolni, jövőre jobban oda kellene figyelni. Régen azt csináltuk, hogy mindenki elmondta, hogy
mit lenne jó a közmunkaprogramban megvalósítani. Sokan panaszkodnak Szabó Lajosra, mert a
deldolgozója udvarán ott bűzlik a törköly és járnak rá a patkányok. Sokan fel voltak háborodva a
diófa kivágása miatt is.
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Fekete Gyula polgármester: Az a diófa már el volt korhadva. Itt volt a közúttól egy tervező, aki azt
mondta, hogy a piac kialakításához ki kell vágni a fákat. Azt kell még tudni, hogy a Bánom út a
közútkezelő tulajdonában van, tehát fákat ültetni és kivágni csak a közútkezelő engedélyével lehet.
Kamarási Zoltánné képviselő: Szóvá tették azt is, hogy az emberek nem használják a járdát, illetve azt
kérdezték, hogy ki használja rendszeresen a hivatal autóját, a kis reanult-t.
Fekete Gyula polgármester: Azt az autót én használom, ugyanis két hete szervízben van a saját autóm.
Kamarási Zoltánné képviselő: Azt is mondták, hogy sokan nem kaptak meghívót a közmeghallgatásra,
nem vitték ki nekik a közmunkások, hanem lerakták a meghívókat az egyik boltba.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A közmeghallgatás időpontját a helyben szokásos módon kell meghirdetni.
Bevett szokás az, hogy olyan helyeken, ahol többen megfordulnak, mint bolt és posta elhelyez az
önkormányzat több meghívót, amit el lehet vinni.
Mikó Zoltán képviselő: A tüzelést is meg kell szüntetni a temetőnél, ugyanis óriási a füst nem lehet
szellőztetni.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: A Kossuth úton két villanyoszlopon kiégett a lámpa, az egyik
Sloszárik néni előtt, a másik pedig Fejesék előtt. A díszkivilágítást is lassan be kell üzemelni és
azokra az oszlopokra is visszatenni, ahonnan a kamerarendszer kiépítése miatt le kellett venni.
Holykó Lászlóné képviselő: Budaiék két szomszédjában nincs WC, fel kell őket szólítani.
Fekete Gyula polgármester: Van- még valakinek előadnivalója? Amennyiben nincs, megköszönöm
mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 16 óra 35 perckor véget ért.

K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

