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Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 19.
napján 8.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
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Képviselő-testület részéről
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Bertáné Batta Magdolna
Fekete János
Mikita József
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alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Dr. Séra Róbert

jegyző
aljegyző

Meghívottak
Kamarási Zoltánné

külsős bizottsági tag

Kerekes Attila 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./ A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása
2./ Pályázat benyújtása illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására
3./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása
2./ Pályázat benyújtása illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására
3./ Egyebek
1./ Napirendi pont: A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása
dr. Stumpf Enikő jegyző: 374m3 fa vásárlását hagyta jóvá a Belügyminisztérium. Ennek a
felhasználásáról kell dönteni úgy, hogy rendeletalkotással hirdetjük meg a kérelembenyújtási
lehetőséget és annak feltételeit. Az önkormányzat pénzben kapja meg a támogatást, az
önkormányzatnak kell gondoskodnia a megrendelésről és a szállítási költség is az önkormányzatot
terheli.
Mikita József képviselő: Szerintem a 60 év felettiek esetében emeljük meg az összeghatárt az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-ára.
Kerekes Attila polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy a szociális célú tűzifa rendeletet a javasolt
módosításnak megfelelően fogadja el a képviselő-testület, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
11/2020. (X.20.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 8a pontjában fogalt feladatkörében
eljárva a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya Olaszliszka közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő személyekre terjed ki.
A támogatás feltételei
2.§ (1) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy
családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan
bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező
jövedelme nem haladja meg
a) családban élők esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.
b) egyedül élő személy vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén: az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
c) 60 év feletti, egyedül élő személy esetén: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400 %-át.
d) vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és
e) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona
nincs.
(2) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – előnyt élvez:
a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására,
időkorúak járadékára, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeni formában történő
nyújtására – települési támogatásra ( e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult
részesülő személy
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
(3) A Szociális és Oktatási Bizottság a szociális tűzifa ellátást egyéb rendkívüli
életkörülmény között élő személy részére az (1)(2) bekezdésen túl is megállapíthatja.
3. § (1) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993.évi III. tv. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(2) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több
kérelem érkezik, a támogatást a lakhatási települési támogatásban részesülő részére kell
megállapítani.
4. § (1) Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra – függetlenül a 2-3. § -ban
meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és
az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy
tűzifát szerzett.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a
támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.
(3) A tüzelőanyagban részesülő személy a tüzelőanyagot nem értékesítheti, nem adhatja át másnak,
azt csak saját célra használhatja fel.
Eljárási szabályok
5.§ (1) A kérelem benyújtása a rendelet 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon történik, a
kérelem benyújtásának határideje 2020. november 20. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem
elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.
(3) A szociális célú tűzifa támogatás mértéke lakóingatlanonként maximum 2 m3.
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(4) A támogatási kérelemről Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő- testülete által
átruházott hatáskörben Szociális és Oktatási Bizottság határozattal dönt 2021. január 15-ig.
(5) A szociális célú tűzifa támogatásnak a jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat
gondoskodik 2021. február 15-ig. A szociális tüzelőanyagért és kiszállításért az önkormányzat
ellenszolgáltatást nem kér.
(6) A szociális célú tűzifa támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi
elismervényen köteles igazolni.
Záró rendelkezések
6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2021. március 31-én hatályát veszti.
2./ Napirendi pont: Pályázat benyújtása illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására
Kerekes Attila polgármester: Megjelent egy pályázati lehetőség illegális hulladéklerakók felszámolására.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A benyújtási határidő november 5. A lényeg az lenne, hogy ne aprózzuk túl,
hiszen helyrajzi számmal igazolva kell benyújtani azokat a felszámolni kívánt területeket, ahol most
ilyen van, tehát egy helyre kellene gyűjteni ezeket.
Kerekes Attila polgármester: Fel kell térképezni, hogy melyik területen van a legtöbb és a többi helyről
is ide gyűjteni, szerintem a temető erre alkalmas lenne
Fekete János képviselő: Ne a temetőt jelöljük meg, ne oda hordjuk a többi szemetet is, a foci pálya
alkalmasabb lenne arra.
Mikita József képviselő: A másik helyszín lehetne a piactér.
Kerekes Attila polgármester: Akkor két helyszínt jelöljünk meg?
dr. Stumpf Enikő jegyző: Ebben az esetben mindkét helyszínre kell árajánlatot kérni.
Kerekes Attila polgármester: Aki a pályázat beadását támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze
A Képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
31/2020. (X.19.) határozata pályázat benyújtása illegális hulladéklerakók felszámolására
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Belügyminisztérium által „települési
önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020”
meghirdetett pályázatra benyújtja pályázati igényét.
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren
keresztül történik. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat összeállítására és
benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. november 5.
3/ Napirendi pont: Egyebek
dr. Stumpf Enikő jegyző: Időszerűvé vált a Helyi Esélyegyenlőségi Programnak a felülvizsgálata,
amelynek az intézkedési tervét a kolléganőnk elkészítette. Ahhoz, hogy eltudja küldeni kell a testület
részéről egy elfogadó nyilatkozat.
Kerekes Attila polgármester: Aki Olaszliszka Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának Intézkedési Tervét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze
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A Képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
32/2020. (X.19.) határozata az Olaszliszka Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programja Intézkedési Tervének elfogadásáról
A képviselő-testület Olaszliszka Község Önkormányzatának 2019-2023-ig szóló Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervét felülvizsgálta és azt az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
dr. Stumpf Enikő jegyző: A komp pályázattal kapcsolatban szeptember közepén jelent meg a döntési
lista és a múlt héten a támogatói okiratot is megkaptuk, 6.440.000,- Ft az elfogadott támogatási
összeg. Az ajánlatételi felhívások kiküldésére kerülne most sor a leendő kivitelezők részére, ezek az
Ablonczy Kft, a Bamli-Művek Kft és a Mónusz Kft.
Kerekes Attila polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az Innovációs és Technológiai Miniszter által
meghirdetett „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” beruházás felújítási
feladatok ellátására irányuló ajánlattételi felhívást az Ablonczy Kft, a Bamli-Művek Kft és a Mónusz
Kft. részére küldje el az önkormányzat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
33/2020. (X.19.) határozata az Innovációs és Technológiai Miniszter által meghirdetett „Kompok,
révek fenntartásának, felújításának támogatására” beruházás ajánlattételi felhívása elfogadásáról és
ajánlattevőként bevont gazdasági szereplők kijelöléséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Innovációs és Technológiai
Miniszter által meghirdetett „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” beruházás
munkálataihoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja és az
eljárás megindításáról dönt.
A képviselő-testület az eljárásba ajánlattevőként a következő gazdasági szereplőket kívánja
meghívni:
ABLONCZY Kft., 3535 Miskolc, Honvéd utca 48.
Cégjegyzékszám: 05-09-008467, Adószám: 12522291-2-05
e-mail: ablonczy@ablonczy.hu, képviseli: Ablonczy Attila ügyvezető
Bamli-Művek Kft., 3535 Miskolc, Előhegy u. 30.
Cégjegyzékszám: 05-09-009238, adószám: 12734117-2-05
email: postmaster@bamlimuvek.t-online.hu, Bamli János ügyvezető
MÓNUSZ Kft., 3758 Jósvafő, Rákóczi út 4.
Cégjegyzékszám: 05-09-006122, adószám: 11580317-2-05
e-mail: monuszkft97@gmail.com, Gergely Attila Lajos ügyvezető
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
Kerekes Attila polgármester: Van-e valakinek észrevétele? Amennyiben nincs, megköszönöm
mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 8 óra 50 perckor véget ért.
K.m.f.
Kerekes Attila
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

