JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 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
Bertáné Batta Magdolna
Holykó Lászlóné
Kamarási Zoltánné
Mikita József
Mikó Zoltán
Mitrikné Oldal Aranka
Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Dr. Séra Róbert

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
j aljegyző

Meghívottak
Orsós Péter

RNÖ elnöke

Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Polgármester úr távolléte miatt a
testületi ülést én vezetem le. 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./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervéről
3./ Szavazatszámláló bizottság tagjainak/póttagjainak megválasztása
4./ 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./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervéről
3./ Szavazatszámláló bizottság tagjainak/póttagjainak megválasztása
4./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Lejárt határidejű határozatunk nincs. A Losó-féle telekvásárlás a
végéhez ért. Az adásvételi szerződés aláírására a jövő héten kerül sor.
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2./ Napirendi pont: Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.
évi munkatervéről
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: A képviselő-testületnek legalább 10 alkalommal kell ülésezni, és
a munkatervtől el lehet térni. Tételesen nézzük meg a munkatervet, akinek észrevétele, javaslata
van szóljon, a munkaterv módosítható, kiegészíthető. A január havi munkaterv utolsó két pontját a
februári testületi ülésen tárgyaljuk. A február 5. napjára tervezett összevont testületi ülés
Komlóskán lesz megtartva. Van-e valakinek észrevétele, javaslata?
Kamarási Zoltánné képviselő: Nekem az lenne a javaslatom, hogy a házi segítségnyújtásról is be kellene
számolni.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Javaslom, hogy amikor a háziorvosi beszámoló van, akkor kellene a házi
segítségnyújtásról is beszámolni. A januári elmaradt két napirendi pont a február 6-i ülésen lesz
pótolva.
Holykó Lászlóné képviselő: Nekem a február 6.-a nem jó.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A február 8.-a csütörtök mindenkinek jó? Polgármester úrral egyeztetünk
majd az időpontról.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Nekem is lenne egy javaslatom. Kiválaszthatanánk két hónapot,
amikor kimennénk falubejárásra. Én az áprilisra és a szeptemberre gondoltam. Mit szóltok hozzá?
Kamarási Zoltánné képviselő: Támogatom a javaslatot.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Több jelenleg is futó pályázatunk van, ami miatt nagyfokú rugalmasságra
lesz szükség a képviselő-testület részéről, hiszen pályázatíró cégekkel kell tartani a kapcsolatot,
kivitelezőket kell majd kiválasztani, így valószínű, hogy több mint tíz alkalommal lesz szükség a
testület munkájára.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Aki Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. évi munkatervét a javasolt kiegészítésekkel elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2018. (I.25.) határozata Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi
munkatervének az elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Olaszliszka Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről szóló előterjesztést, és az abban
foglaltakat a javasolt kiegészítésekkel elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3./ Napirendi pont: Szavazatszámláló bizottság tagjainak/póttagjainak megválasztása
dr. Stumpf Enikő jegyző: A köztársasági elnök április 8.-ra tűzte ki az országgyűlési képviselők
választását. Ugyanazon személyekre teszek javaslatot a szavazatszámláló bizottság tagjainak és
póttagjainak megválasztásásával kapcsolatban, akiket a 2016. évi népszavazásra megerősítettünk. A
választásra a felkészülés folyamatban van.
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Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Aki a szavazatszámláló bizottság tagjainak póttagjainak
megválasztását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze
A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2018. (I.25.) határozata Szavazatszámláló bizottság tagjainak/póttagjainak megválasztásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 24. §-a alapján a szavazatszámláló bizottság tagjait és
póttagjait az alábbiak szerint megválasztja.
A Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Oroszné Hajdú Ilona (3933 Olaszliszka, Dózsa György út
2/2.), dr. Kovács Zoltánné (3933 Olaszliszka, Kossuth Lajos út 16.), Baloghné Fekete Mária
(3933 Olaszliszka, Kossuth Lajos út 61.), Ender Attiláné (3933 Olaszliszka, Szent István út 13.),
Járásiné Kassai Éva (3933 Olaszliszka, Kazinczy út 3.) Megyeri Sándor Gyula (3933 Olaszliszka,
Petofi Sándor út 32.)
A Szavazatszámláló Bizottság póttagjai: Bizub Zita (3933 Olaszliszka, Szent István út 31.), Tóth
Barnabásné (3933 Olaszliszka, Bánom út 39.), Losó Béláné (3933 Olaszliszka, Petőfi Sándor út
1/5.), Balázsiné Kaczúr Anikó (3933 Olaszliszka, Szabadság út 6/1.), Balázs Barnáné (3933
Olaszliszka, Bánom út 4.) Csontos Ferencné (3933 Olaszliszka, Bánom út 34/1.), Bencze Zsanett
(3933 Olaszliszka, Bánom út 1.)
A Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Jedlicska István (3933 Olaszliszka, Kovács út
23.), Urbán Lászlóné (3933 Olaszliszka, Kazinczy út 13.), Szabó Károlyné (3933 Olaszliszka,
Kossuth Lajos út 120.), Garainé Felföldi Anna (3933 Olaszliszka, Szabadság út 39.), Balogh
Istvánné (3933 Olaszliszka, Rákóczi út 8.)
A Szavazatszámláló Bizottság és a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság választott tagjainak
megbízatása a Ve. 33.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a következő általános választásra
megválasztott helyi választási bizottság alakuló üléséig tart.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ Napirendi pont: Egyebek
dr. Stumpf Enikő jegyző: Az olaszliszkai hegyközség elnöke keresett meg bennünket, hogy a Hermann
Ottó Intézet vadkerítés létesítésére és útfelújításra írt ki pályázatot. Erre a pályázatra csak
önkormányzatok pályázhatnak. Megkérném aljegyző urat, tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
dr. Séra Róbert aljegyző: Az út felújítását a vadkerítés létesítésével lehet csak pályázni. Úgy szeretné a
hegyközség, ha a négyszőgű dűlőbe vezető utat lehetne felújítani, illetve a meszes dűlőben tudnánk
a vadkerítést megvalósítani.
Mikita József képviselő: Ez az út annyira meredek, hogy hiába lesz a felújítása, a víz lemossa majd a
földet a bényei útra.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A vízelvezető árkokat is meg kell majd valósítani. Egyébként ez egy országos
program.
Mikita József képviselő: Ezek az utak az önkormányzatoké, nekünk kellene rendbe tartani.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Sajnos erre az önkormányzatok nem kapnak forrást.
Kamarási Zoltánné képviselő: A rádióban hallottam, hogy zártkertekben parlag területekre lehet
pályázni.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Ez az a pályázat, amiről beszélünk.
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Mikita József képviselő: Én a vadkerítést nem tartom jónak. Fent lekeríti a területet és a vadat lezárja
az aljterületekre.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: A benyújtási határidő szűkös, január 31. Aki egyet ért azzal,
hogy ez a pályázat benyújtásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2018. (I.25.) határozata Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására
Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a
Földművelésügyi Minisztérium által kiírt – Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Kamarási Zoltánné képviselő: A zsidó temetőnél több rendőri jelenlétre lenne szükség. A temető
sarkánál lévő közvilágítás csak egy napig jó.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: A szociális célú tűzifa elutasító határozatok ellen három
fellebbezés érkezett, melyek elbírálására zárt ülést rendelek el.
Orsós Péter RNO elnöke: Úgy gondolom, mindent zárt ülésen akarnak tárgyalni. Köszönöm, hogy itt
lehettem.
A képviselő-testület ülése a Zárt üléssel folytatódott, melyről külön jegyzőkönyv készült,
a Zárt ülést követően a nyílt ülés az Egyebek tárgyalásával folytatódott.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester:: Szeretném megkérdezni, van-e még valakinek kérdése?
Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 17 óra 25 perckor véget ért.

K.m.f.
Bertáné Batta Magdolna
alpolgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

