
             JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24. 
   napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5. 
   szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak:  jelenléti ív szerint 
 

 
Képviselő-testület részéről 

 

Kerekes Attila polgármester  

Bertáné Batta Magdolna képviselő  

Fekete János képviselő  

Holykó Lászlóné képviselő  

Kovalik Miklós képviselő  

Mikita József képviselő  

 
Tanácskozási joggal 

  

Dr. Stumpf Enikő jegyző  

Dr. Séra Róbert 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./ BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához csatlakozás 
3./ 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./ BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához csatlakozás 
3./ Egyebek 
   
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 
Kerekes Attila polgármester: Ilyen határozatunk nem volt, ezért folytassuk a következő napirendi 
ponttal. 

 
2./ Napirendi pont: BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához csatlakozás 
 
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Évek óta csatlakozunk a felhíváshoz, most is erről kell nyilatkoznunk 2021. 
október 1-ig. 
 
Kerekes Attila polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy a BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi 
fordulójához csatlakozzunk, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
26/2020. (IX.24.) határozata A BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való 
csatlakozásról 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni kíván a 
BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához. 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

   
3./ Napirendi pont: Egyebek 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: A „Bodrog varázsa – Hálózatos víziturizmus fejlesztése a Bodrog partján” 
című TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038 azonosítószámú projekt elérkezett abba a fázisába, hogy 
eltudjuk indítani az építési beszerzési eljárást, amelyre három gazdasági társaságnak kell megküldeni 
az ajánlattételi felhívást. Mindhárom társaság sárospataki illetőségű, az egyik a FA-KŐ-KER Bt., a 
másik a Patak-Gáz Kft., a harmadik pedig a SZIKRA'XFACT Kft. 
 
Kerekes Attila polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a „Bodrog varázsa – Hálózatos víziturizmus 
fejlesztése a Bodrog partján” című TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038 azonosítószámú projekt építési 
beszerzési eljárásának ajánlattételi felhívása a FA-KŐ-KER Bt., a Patak-Gáz Kft., és a 
SZIKRA'XFACT Kft.  részére kerüljön megküldésre, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
27/2020. (IX.24.) határozata : „Bodrog varázsa – Hálózatos víziturizmus fejlesztése a  

                              Bodrog partján” című TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038 azonosítószámú  
                              projekt építési beszerzési eljárásának megindítására 
 

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Bodrog varázsa – Hálózatos víziturizmus 
fejlesztése a Bodrog partján” című projekt építési beszerzési eljárásának megindítását jóváhagyja az 
eljárás keretében meghívandó alábbi gazdasági szereplőkkel: 
 

1. FA-KŐ-KER Kereskedelmi- Termelő és Szolgáltató Bt.  
Kapcsolattartó:  Braun Gergő (ügyvezető) 
Cím: 3950 Sárospatak, Arany János út 109. 
E-mail elérhetőség: fakoker@freemail.hu 
 

2. Patak-Gáz Épületgépészeti Kft. 
Képviselő: Iván János (ügyvezető) 
Cím: 3950 Sárospatak, Végardói út 18. 
E-mail elérhetőség: patak.gaz@freemail.hu  
 

3. SZIKRA'XFACT Felnőttképző és Fővállalkozó Kft.  
Képviselő: Szerényi Gábor  (ügyvezető) 
Cím: 3950 Sárospatak, Dózsa György út 64. 
E-mail elérhetőség: szikra.xkft@gmail.com 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

mailto:szikra.xkft@gmail.com
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Kerekes Attila polgármester: Érkezett egy felajánlás Galyas Zsoltné részéről az önkormányzat részére. 
Megkérem aljegyzőnket, hogy olvassa fel a kérelmet. 
 
dr. Séra Róbert felolvassa Galyas Zsoltné részéről érkezett levelet. 
 
Kerekes Attila polgármester: Mint hallottátok a Kossuth út 63. szám alatti ingatlanról van szó, 
amelyet Galyas Zsoltné ajándék jogcímén felajánlott az önkormányzat részére. Úgy tudom, hogy 
ezt tavaly is megtette, de akkor még jelzáloggal volt terhelve az ingatlan, azonban már a teher 
törlését kezdeményezték, ami a tulajdoni lap széljegyén is látszik, tehát tehermentes lesz az 
ingatlan. Mondjátok el a véleményeket.   
 
Holykó Lászlóné képviselő: Ha már nincs teher az ingatlanon, akkor el kell fogadni. 
 
Kovalik Miklós képviselő: Szerintem is fogadjuk el. 
 
Kerekes Attila polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Galyas Zsoltné kizárólagos tulajdonát képező 
olaszliszkai belterületi 995 helyrajzi számú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1545m2 területű, 
természetben 3933 Olaszliszka, Kossuth út 63. szám alatt található ingatlanának Olaszliszka 
Község Önkormányzata részére történő ajándékozását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
28/2020. (IX.24.) határozata az olaszliszkai belterületi 995 helyrajzi szám alatti ingatlan 
Olaszliszka Község Önkormányzata részére történő ajándékozásának elfogadásáról 
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Galyas Zsoltné (anyja neve: Jónás 
Magdolna, születési hely, idő: Tiszadob, 1979. 10. 18.) kizárólagos tulajdonát képező olaszliszkai 
belterületi 995 helyrajzi számú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1545m2 területű, 
természetben 3933 Olaszliszka, Kossuth út 63. szám alatt található ingatlanának Olaszliszka 
Község Önkormányzata részére történő ajándékozását elfogadja, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert az ajándékozási szerződés előkészítésével kapcsolatos teendők ellátására, illetve az 
ajándékozási szerződés aláírására 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Kerekes Attila polgármester: Érkezett egy megkeresés az Olaszliszkai Zsidó Örökségekért Alapítvány 
részéről. Megkérem aljegyzőnket, hogy olvassa fel ezt a levelet is. 
 
dr. Séra Róbert felolvassa az Olaszliszkai Zsidó Örökségekért Alapítvány részéről érkezett levelet. 
  
Kerekes Attila polgármester: Tehát itt arról van szó, hogy a zsidó temető előtti utat szeretnék egy-két 
méterrel arrébb helyeztetni, mert egy kerítéssel elzárt folyosót terveznek a parkolótól a mostani 
bejáratig. Ezt csak úgy tudják megvalósítani, hogy az útból vesznek el egy sávot, amihez kérik 
ennek az útnak a forgalomképtelen vagyontárgyak köréből való kivonását és néhány méterrel 
történő áthelyezését, mindehhez felajánlották az út másik oldalán lévő területüket, amit az 
alapítvány az önkormányzattól vett meg nemrég. Tervezik továbbá az út másik oldalán egy 
korláttal elválasztott járda kialakítását is, természetesen minden felmerülő költséget, földmérő, 
eljárási díjak és kivitelezés költségeit az alapítvány viseli. Szerintem támogassuk az elképzelésüket. 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző:: Úgy gondolom, hogy egyelőre csak elvi hozzájárulását adja az 
önkormányzat a kért fejlesztéshez, hiszen még semmilyen tervet nem látott a képviselő-testület. A 
végleges döntést, azaz a közút forgalomképessé nyilvánítását és egy csereszerződést követően 
történő áthelyezését az utas terv, a megosztási vázrajz, illetve a telekalakítási helyszínrajz 
ismeretében tudja meghozni a képviselő-testület. 
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Kerekes Attila polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Olaszliszka Község Önkormányzata elvi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Olaszliszkai Zsidó Örökségekért Alapítvány az önkormányzat 
tulajdonát képező 293 helyrajzi számú közút forgalomképessé nyilvánításához, majd annak egy 
részére kötendő csereszerződést követően az út áthelyezéséhez szükséges ügyintést megkezdje, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
29/2020. (IX.24.) határozata az Olaszliszkai Zsidó Örökségekért Alapítvány kezdeményezése  
                                                 közút áthelyezésére 
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Olaszliszkai Zsidó 
Örökségekért Alapítvány kezdeményezését a zsidó temető melletti Olaszliszka 293 hrsz-ú közút 
áthelyezéséről és temető mellett kerítéssel lehatárolt folyosó kialakításáról  és úgy határozott, hogy 
az út áthelyezéséről szóló  terv, a megosztási vázrajz, illetve a telekalakítási helyszínrajz 
ismeretében tudja meghozni a képviselő-testület a végleges döntést a kérelemben foglaltakkal 
kapcsolatban.  
A képviselő-testület előzetes hozzájárulását adja a megosztási vázrajzok, út tervek elkészítéséhez 
és szükséges szakhatósági egyeztetések lefolytatásához a települési főépész bevonásával.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: képviselő-testület  
 
Kerekes Attila polgármester: A Felházi Sándor részére történő ingatlan értékesítés lassan célegyenesbe 
fordul, a szerződés megkötéséhez át kell minősíteni egy területet. A komp pályázatunk nyertes 
lett, nettó 6.440.000,- Ft összeget kapott az önkormányzat, amiből a komp motorját fogjuk 
lecserélni napelemes hajtásra és a padlón található betonréteg is eltávolításra kerül. A két héttel 
ezelőtt megrendezett I. Bodrogi PET kupa sikeresen lezajlott, több tonna szemetet sikerült 
összeszedni a folyó két partjáról és a vízről. 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: A szociális tüzifára beadott kérelmünk is jóváhagyásra került 374m3 tüzifát 
tud ebben az évben kiosztani az önkormányzat 

 
Kerekes Attila polgármester: Van-e még valakinek észrevétele? Amennyiben nincs, megköszönöm 
mindenkinek a megjelenést. 

 
 
A képviselő testület ülése 18 óra 15 perckor véget ért. 
 
 

K.m.f. 
 

Kerekes Attila 
polgármester 

dr. Stumpf Enikő 
jegyző 

 


