JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 31.
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
Mikita József

polgármester
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./ Előterjesztés a BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. alaptőkéjének
felemeléséről
3./ DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. megkeresése hidroglóbuszra történő átjátszó telepítése
iránt
4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére helyiség felajánlása rendőrőrs
kialakítás céljából (vízirendészet)
5./ 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 a BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. alaptőkéjének
felemeléséről
3./ DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. megkeresése hidroglóbuszra történő átjátszó telepítése
iránt
4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére helyiség felajánlása rendőrőrs
kialakítás céljából (vízirendészet)
5./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kerekes Attila polgármester: Egy folyamatban lévő ügy van, a Dezső László által érkezett
ingatlanvásárlás, amit szeptemberben kívánnak lebonyolítani, csak előtte ki kell takarítani a
területet.
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2./ Napirendi pont: Előterjesztés a BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.
alaptőkéjének felemeléséről
Kerekes Attila polgármester: Ezzel kapcsolatban nem kaptunk útmutatást, ráadásul minimális
érdekeltséggel rendelkezünk a társaságban. Úgy gondolom, hogy ha a saját szolgáltatónknál nem
járultunk hozzá a törzstőke emeléshez, akkor itt sem kellene.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Ez csak egy lehetőségként fogalmazta meg a társaság, 140 millió forinttal
szeretnék megemelni az alaptőkét.
Kerekes Attila polgármester: Van-e valakinek valamilyen kérdése vagy javaslata? Amennyiben nincs, aki
úgy dönt, hogy Olaszliszka Község Önkormányzata ne vegyen részt az alaptőke emelésben, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
23/2020. (VIII.31.) határozata a BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.
alaptőkéjének felemeléséről
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint a BORSODVÍZ Önkormányzati
Közüzemi Szolgáltató Zrt. (székhelye: 3527 Miskolc, Tömösi utca 2.; cégjegyzékszáma: Cg.05-10000142) részvényese úgy döntött, hogy a gazdasági társaság közgyűlése által a 3/2020.(07.31.)
számú közgyűlési határozattal elhatározott alaptőke emelésben nem kíván részt venni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Napirendi pont: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. megkeresése hidroglóbuszra történő
átjátszó telepítése iránt.
Kerekes Attila polgármester: Kaptunk egy telefonos megkeresést a DIGI Kft.-től, hogy a
hidroglóbuszra szeretnének egy antennát telepíteni, de a meghívó kiküldése után derült ki
számunkra, hogy nem a település belterületén található hidroglóbuszra szeretnének települni,
hanem az Olaszliszka külterületén, a Magyar Állam tulajdonában és az Erdőbényei Vízműtársulat
kezelésében lévő hidroglóbuszra, ezért ez a napirendi pont okafogyottá vált.
4./ Napirendi pont: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére helyiség
felajánlása rendőrőrs kialakítás céljából (vízirendészet)
Kerekes Attila polgármester: Úgy emlékszem, hogy erről már mindenki értesült, hogy hamarosan a
településünkre költözik a vízirendészet egy állandó személyzettel, amihez kértek tőlünk egy
helyiséget. Ezeket a szerződéseket általában úgy kötik, hogy a helyiség használatát ingyenesen
biztosítják a számukra, csak a rezsiköltséget fizeti a vízirendészet. Javaslom, hogy Olaszliszka
Község Önkormányzata is ilyen feltétellel adjuk a használatukba a körzeti megbízotti iroda mögött
található, külön bejárattal rendelkező, 2 szobából, egy fürdőszobából, egy előtér-konyhából és egy
kamrából álló helyiséget. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele?
Kerekes Attila polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Olaszliszka Község Önkormányzata kizárólagos
tulajdonát képező, az olaszliszkai belterületi ??? hrsz. alatti ingatlannak külön bejárattal rendelkező,
2 szobából, egy fürdőszobából, egy előtér-konyhából és egy kamrából álló helyiségét, amely
természetben 3933 Olaszliszka, Szent István út 4. szám alatt található adja a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendőr-főkapitányság részére ingyenes használatba, kérem, kézfelemeléssel jelezze
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A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
24/2020. (VIII.31.) határozata Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére
helyiség felajánlása rendőrőrs kialakítás céljából (vízirendészet)
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező, az
olaszliszkai belterületi 891 hrsz. alatti ingatlannak külön bejárattal rendelkező, 2 szobából, egy
fürdőszobából, egy előtér-konyhából és egy kamrából álló helyiségét, amely természetben 3933
Olaszliszka, Szent István út 4. szám alatt található a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság részére ingyenes használatba adja
Felhatalmazza a polgármestert a használati megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Napirendi pont: Egyebek
Kerekes Attila polgármester: Valószínű, hogy kell majd tartanunk egy rendkívüli testületi ülést, mert a
Bodrog Varázsa projektben van előrelépés, mivel a beérkezett ajánlatokat most nézi át a szakértői
csoport.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Van azonban egy másik projekt amelyben Tud a képviselő-testület döntést
hozni. Az EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése Tokaj és Sárospatak térségében
elnevezésű projekt keretén belül a művelődési ház szellőzőrendszerének kialakítására érkeztek
ajánlatok, amit a projektmenedzser kért be, a legkedvezőbb ajánlatot a PATAK GÁZ
Épületgépészeti Kft. adta, bruttó 3 millió forint értékben, amely megfelel a költségvetésben
rendelkezésre álló fedezetnek.
Kerekes Attila polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az EFOP-1.5.3-16-2017-00038 azonosítószámú,
„Humán szolgáltatások fejlesztése Tokaj és Sárospatak térségében” elnevezésű pályázattal
kapcsolatos, az olaszliszkai művelődési ház szellőzőrendszerének kialakítását a PATAK GÁZ
Épületgépészeti Kft. végezze el, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
25/2020. (VIII.31.) határozata EFOP-1.5.3-16-2017-00038 azonosítószámú, „Humán
szolgáltatások fejlesztése Tokaj és Sárospatak térségében” elnevezésű pályázattal kapcsolatos, az
olaszliszkai művelődési ház szellőzőrendszerének kialakítására ajánlattevőként bevont gazdasági
szereplő kiválasztásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-00038
azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Tokaj és Sárospatak térségében” elnevezésű
pályázattal kapcsolatos, az olaszliszkai művelődési ház szellőzőrendszerének kialakításával
kapcsolatosan benyújtott ajánlatok alapján nyertes ajánlattevőként a PATAK GÁZ Épületgépészeti
Kft. (3950 Sárospatak, Végardói utca 18 .) ajánlattevőt hirdeti ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kerekes Attila polgármestert, hogy a PATAK GÁZ
Épületgépészeti Kft.-vel bruttó 3.000.000,- Ft vállalási díj ellenében a vállalkozói szerződést
megkösse.
Határidő: 2020. szeptember 15.
Felelős: képviselő-testület
Fekete János képviselő: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az Olaszliszkai Sportegyesület
elnökségi ülést tartott, ahol arról határoztak, hogy két szakosztályt kívánnak létrehozni, az egyik a
harcművészeti szakosztály, amelynek a felelőse és irányítója Slisz Zoltán, míg a sakk
szakosztálynak Szabó Zoltán lesz az irányítója. Kérdésem az, hogy az önkormányzat
költségvetésében megállapított támogatáshoz hogyan lehet hozzájutni?
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dr. Stumpf Enikő jegyző: A támogatásról külön döntést nem kell hozni, mivel az a költségvetés
elfogadásával jóvá lett hagyva, a pénzügyes kolléganőnél lehet kérni a kifizetését.
Kovalik Miklós k épviselő: Megkeresett az egyik helyi lakos egy problémával, én azt javasoltam neki,
hogy jöjjön el a testületi ülésre és itt adja azt elő.
Verébné Csapkovics Anett: Már többször jeleztem, hogy az udvarunkon keresztül vezető belvíz
elvezető árok évek óta gondot és kárt okoz nekünk, heves esőzés esetén nem tudja elvezetni a
nagy mennyiségű csapadékot és rendszeresen elönti a garázsunkat. Tavaly az önkormányzat
lefedte azt betonlapokkal, de ez sem jelent megoldást, ugyanúgy elönti a víz az udvarunkat,
döglött patkányt, injekciós tűket és játékbabát is szedtünk már ki az árokból.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Egyelőre türelmet kérünk, Polgármester Úr felveszi egy tervezővel a
kapcsolatot és megnézzük, hogyan lehet megoldani ezt a problémát.
Kerekes Attila polgármester: Van-e még valakinek észrevétele? Amennyiben nincs, megköszönöm
mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 18 óra 30 perckor véget ért.
K.m.f.
Kerekes Attila
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

