JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 10.
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
Kerekes Attila
Bertáné Batta Magdolna
Fekete János
Holykó Lászlóné
Kovalik Miklós
Kőváry Sándor
Mikita József

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Dr. Séra Róbert

jegyző
aljegyző

Kerekes Attila polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, 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./ Zempléni Vízmű Kft törzstőke emelése ügyében döntés
3./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás igénylése
4./ Magyar falu Program pályázati lehetőségeiről tájékoztatás
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./ Zempléni Vízmű Kft törzstőke emelése ügyében döntés
3./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás igénylése
4./ Magyar falu Program pályázati lehetőségeiről tájékoztatás
5./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kerekes Attila polgármester: Ilyen most nem volt, ezért térjünk rá a második napirendi pontra.
2./ Napirendi pont: Zempléni Vízmű Kft törzstőke emelése ügyében döntés
Kerekes Attila polgármester: Elég rossz a Zempléni Vízmű Kft helyzete és a törzstőke emelés nem
lenne opció, inkább valamilyen állami támogatásra lenne szüksége.
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dr. Stumpf Enikő jegyző: A társaság éppen ezért olyan határozati javaslatot terjesztett az
önkormányzatok elé, hogy nem kívánnak részt venni a törzstőke emelésben.
Kerekes Attila polgármester: Van-e valakinek valamilyen kérdése vagy javaslata? Amennyiben nincs, aki
úgy dönt, hogy Olaszliszka Község Önkormányzata ne vegyen részt a törzstőke emelésben, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
20/2020. (VIII.10.) határozata a Zempléni Vízmű Kft törzstőke emeléséről
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint a ZEMPLÉNI Vízmű Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u.24.; cégjegyzékszáma: Cg.05-09002410) tagja úgy döntött, hogy a gazdasági társaság taggyűlése által a 3/2020. (07.28.)Tgy
határozattal elhatározott törzstőke emelésben nem kíván részt venni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Napirendi pont: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lehet pályázni az önkormányzatoknak
szociális tüzelőanyag igénylésére. Olaszliszka esetében 496m3 az igényelhető mennyiség, ehhez
szükséges 629.920,-Ft önerőt vállalni az összesen 9.448.800,-Ft támogatás mellé.
Kerekes Attila polgármester: Javaslom, hogy adja be az igényét az önkormányzat a szociális tüzifára.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
21/2020. (VIII.10.) határozata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú
tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírás alapján úgy
határozott, hogy benyújtja igényét 496 erdei m3 kemény lombos fafajta mennyiségre.
A képviselő-testület 2020. évi költségvetésében az 496 m3 szociális tűzifavásárlás céljára
benyújtott bruttó 9.448.800,-Ft támogatási igényéhez az 1000 Ft/erdei m3 + áfa önrészt,
496.000,- Ft+ áfa, összesen bruttó 629.920,-Ft összegben biztosítja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igénylésnek az ebr 42 rendszerben való rögzítéséről,
valamint a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságához történő
benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: képviselő-testület
4./ Napirendi pont: Magyar falu Program pályázati lehetőségeiről tájékoztatás
Kerekes Attila polgármester: Megint kiírtak 11 db pályázatot. Szerintem menjünk rajta sorban végig és
nézzük meg azokat, amelyek számunkra relevánsak lehetnek. Van lehetőség szolgálati lakás
kialakítására jegyző, orvos, fogorvos, gyerekorvos, illetve pénzügyi munkakörben dolgozó kolléga
részére. A következő pályázat faluházak felújítására ad lehetőséget, erre be lehetne adni a
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művelődési ház és mosdó közötti átjáró megépítését. Van lehetőség óvodai sportterem kialakítására
is, amire mindenképpen be kellene adni, hiszen ilyen terem még nincs az óvodában. Az óvoda
most volt felújítva, így arra most nincs lehetőség. Az iskola a tankerülethez tartozik, így arra sem
pályázhatunk és igaz ez az egyházi temetőre is, hiszen a településen lévő temető önkormányzati
tulajdonban van, viszont a temető fejlesztésre tudnánk pályázni. Ebben parkosítás, kerítés és
parkoló kialakítása lehetséges. Építési telkek kialakítására, elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlására, valamint önkormányzati kerékpárút kialakítására is van még lehetőség.
Fekete János képviselő: Szerintem az elhagyott ingatlanokra kiírt pályázatból meg lehetne vásárolni a
temető melletti ingatlant és abból kialakítani a parkolót.
Kerekes Attila polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a
Magyar Falu Program keretében megjelenő, „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása”
elnevezésű pályázatra, kérem, kézfelemeléssel jelezze
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
22/2020. (VIII.10.) határozata Magyar Falu Program keretében megjelenő „Elhagyott ingatlanok
közcélra történő megvásárlása” elnevezésű pályázatról
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu
Program keretében megjelenő „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása” elnevezésű
pályázatra.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
5./ Napirendi pont: Egyebek
Kerekes Attila polgármester: Van-e valakinek észrevétele? Amennyiben nincs, megköszönöm
mindenkinek a megjelenést.

A képviselő testület ülése 18 óra 10 perckor véget ért.
K.m.f.
Kerekes Attila
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

