JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28.
napján 17.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott közmeghallgatásról.

Jelen vannak: 45 fő olaszliszkai lakos
Kerekes Attila polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. A közmeghallgatáson az adott
évben elvégzett munkáról kell számot adni. Mivel alig több, mint egy hónapja választottak meg a
település polgármesterének, úgy gondolom, hogy teljesebb képet kapna a település lakossága, ha
jegyző asszony tájékoztatná erről a megjelenteket. Fel is kérném őt erre a feladatra.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Köszöntök mindenkit Olaszliszka Község Önkormányzat képviselőtestülete közmeghallgatásán. A két legnagyobb pályázat az EFOP 1.6.2. és EFOP 2.4.1
szegregációs pályázatok, mindkettő pályázat megvalósítására 200 millió forint összegű támogatást
nyert el az önkormányzat. Az EFOP 1.6.2. kódjelű pályázat másfél éve tart jelenleg, ennek
keretében szociális munkások foglalkoztatására nyílt lehetőség, valamint a szegregátumban élő
lakosság számára programok és képzések szervezésére szakemberek bevonásával. Az erre épülő
EFOP 2.4.1. pályázat keretében szociális bérlakások és szolgáltató pontok létesítésére kerül majd
sor.
További nagyobb volumenű pályázatok a térségi EFOP pályázatok, ezek keretében valósultak meg
idén közösségi programok, nemzetiségi fesztivál volt augusztusban, illetve szüreti fesztivál
szeptemberben. Ezen túlmenően az EFOP 3.9.2. pályázat keretén belül óvodai foglalkozásokra,
úszásoktatásra, zeneovira, kézműves foglalkozásokra, anyagbeszerzésekre nyílt lehetőség, illetve
lesz még egy képzési része is, amelynek a közbeszerzési eljárása még folyamatban van. Az EFOP
1.5.3. pályázat keretén belül már megvalósultak eszközbeszerzések.
Nagy volumenű pályázat volt a piac kialakítása, amely kivitelezése idén szeptemberben fejeződött
be. A mai napon döntött a testület a piac működtetésének feltételeiről is.
A következő nagy volumenű pályázat, aminek a megvalósítása még nem kezdődött el, az egy
komplex energetikai fejlesztés, amely Olaszliszka középületeit érinti, közel 100 millió forint áll
rendelkezésre a megvalósítására.
A Magyar Falu program keretében is nyújtottunk be pályázatot, amely jelenleg tartalék listán van
Kerekes Attila polgármester: Köszönöm szépen jegyző asszonynak a kimerítő tájékoztatót.
Megkérdezem, van-e valakinek kérdése vagy észrevétele a képviselő-testülethez?.
Szigeti Ferenc olaszliszkai lakos: Úgy tudom, hogy körülbelül 80-90 gyerek jár az általános iskolába.
Szünidőben is jár az étkezés. A hátrányos helyzetű tanulók kb. 70 fő, jó lenne, ha a nem hátrányos
helyzetű tanulók is kapnának ezen időszakban étkezést.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Szünidei gyermekétkeztetésre csak a hátrányos illetve halmozottan
hátrányos gyermekek után tudunk normatívát igénybe venni, egyébként év közben mindenki
ingyen eszik.
Szakács László olaszliszkai lakos: Több kérdésem is van. Furcsa nekem az, hogy egy újonnan alakult
képviselő-testület zárszámadást tart. Miért nem az előző testület tartotta meg a zárszámadást.
Hiányolom a részletes beszámolót a közmunka programról. Miért döntött úgy a képviselő-testület,
hogy az előző polgármester idejében létrehozott új lakást, ahol üzletet nyitott eladják. Úgy tudom,
hogy eladták a dohánybolt melletti épületet. Miért kellett azt eladni? Megjelent az újságban, hogy a
képviselő-testület szépen rendben tartja az árkokat és átereszeket. Ennek ellenére a Petőfi utca
sarkán nem folyik el a víz, amíg bírtam én tisztítottam azt. Nem értek egyet azzal sem, hogy
falunapot, nemzetiségi napot rendeznek, mert nagyon sok pénz megy erre el, helyette inkább
vezessék be náluk a vizet.
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Dr. Stumpf Enikő jegyző: Ez nem zárszámadás, hanem közmeghallgatás, teljesen más a funkciója, itt a
lakosok javaslatokat és észrevételeket tehetnek a képviselő-testület részére. Az utolsó felvetésre
pedig azt tudom válaszolni, hogy a szegregációs pályázatnak pont az a célja, hogy onnan
kiköltözzenek, nem pedig annak a fejlesztése, a pályázati kiírás nem is tette lehetővé a
közműfejlesztést. Tehát nem azért nem kerül sor a közműfejlesztésre, mert így döntött a képviselőtestület, hanem mert a pályázati kiírás azt nem engedi. A rendezvények szintén pályázati forrásból
valósultak meg, azokat is célzottan rendezvények tartására kell felhasználni.
Farkas Csabáné olaszliszkai lakos: Az lenne a felvetésem, hogy be kellene vezetni a 40 km/órás
forgalomkorlátozást a településen, mivel nagyon sok autó közel 100 km/h sebességgel száguld.
Rengeteg ingatlan rossz állapotban van a településen, azok felújítása és rendbetétele mikor fog
megtörténni.
Kerekes Attila polgármester: Nem a forgalomkorlátozás fogja az autók sebességét csökkenteni, hanem
a rendőri jelenlét. Az ingatlanok felújítása a tulajdonos feladata, ami az önkormányzaté, az a
szegregációs program keretén belül felújításra fog kerülni.
Tóth János Györgyné olaszliszkai lakos: A temető utcában, a parkolóban áll a víz egy-egy nagy esőzés
után, annak a vízelvezetését kellene megoldani, illetve az árkok tisztítását.
Kerekes Attila polgármester: Elfogjuk végezni az árkok tisztítását
Tarr Ferencné olaszliszkai lakos: Azt szeretném megtudni, hogy milyen eszközökkel próbálják a
településen tartani a fiatalokat. Miért nem működik a kamera, illetve a szennyvízátemelő
karbantartását mikor fogják elvégezni? Lenne egy felvetésem, hogy a helyi fiatalokat lehetne
foglalkoztatni nyáron, illetve a gyermekek részére táborokat szervezni.
Kerekes Attila polgármester: A településen folyamatban lévő pályázatok keretén belül rengeteg
program és tábor valósul meg.
Andrássy Lászlóné olaszliszkai lakos: Vissza kell térnem a kamera rendszerre, ugyanis olyan forgalom
van Olaszliszkán, akkora kamionok közlekednek a legszűkebb utcákon, hogy nem lehet tőlük
biztonságosan közlekedni. A szemétszállítással is problémák vannak, mert úgy ürítik a kukákat,
hogy rengeteg szemét marad utánuk az árkokban. A közvilágítással is gyakran van gond.
Kerekes Attila polgármester: Holnap megyek ZHK-s ülésre, meg fogom említeni a szemétgyűjtők
munkáját. Az ELMŰ meghatározott időközönként jön rendszeres karbantartásra.
Szakács László olaszliszkai lakos: A Kossuth utca végén rendszeresen 3-4 autó áll az út mellett
akadályozva a forgalmat.
Kerekes Attila polgármester: Tudok róla, már többször szóltunk érte, mostanában már nem áll ott.
Szakács László olaszliszkai lakos: Örülök minden útnak, amit felújítanak a településen, azonban a
Petőfi út el lett hanyagolva, amit azért kellene felújítani, mert nagy a forgalma. Én megértem, hogy
uniós pályázatból valósulnak meg a programok a településen, de mi akkor sem értünk vele egyet,
hiszen mulatoznak, azonban a lakásukban se fürdőszoba, se WC nincs. Mi annak örülnénk, ha az
életfeltételei javulnának és az önkormányzat és az állam arra adna pénzt, ne a mulatozásra, hiszen
ekkor lesz felzárkóztatás.
Petróczi László olaszliszkai lakos: A idősek napjával kapcsolatban lenne észrevételem, hogy sok olyan
idős volt, aki nem tudott részt venni a rendezvényen. Kérdem azt, nekik nem járt volna vacsora?
Miért nem lehetett nekik ételhordóban kiszállítani azt a vacsorát, amit a rendezvényen részt vevők
megkaptak.
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Kerekes Attila polgármester: Az önkormányzat hosszú ideje biztosítja minden eszközzel a lehetőséget a
rendezvényre való eljutásra gépjármű biztosításával.
Szakács László olaszliszkai lakos: Én voltam a pénzügyi bizottság elnöke, amikor Pongráczné
Szerencsi Jutka elkészítette az önkormányzat vagyonleltárát. Akkor több, mint 2 milliárd forinttal
rendelkezett az önkormányzat. Ebben az összegben benne volt 140 ingatlan. Hogy létezik az, hogy
az önkormányzat a ti időtökben, hogy pályázni tudjon földet kellet vásárolni. Korábban arról volt
szó, ha valakinek van egy tulajdona, azt nem lehet csak úgy elvenni tőle. Így történt az árvizes
időkben is, azok akik árvíz segélyt vagy támogatást kaptak, azok a lakást megtarthatták maguknak,
mert az önkormányzat nem olyan szerződést kötött, amivel átruházódott volna az ingatlan az
önkormányzatra. Panaszkodott Sántha Zoltán. Én többször érdeklődtem, hogy mi lesz ezzel az
alvégesi lakással, ugyanis az övék volt a legjobb állapotban. Amikor az édesanyja is meghalt már
csak a területet találta a helyén. Batta Béla nemrégen panaszkodott nekem, hogy jött megnézni a
lakást, kétszer is feljelentést tett, a rendőr azt mondta neki, hogy költözzön Liszkára. Aztán végül
kiderült, hogy az önkormányzat megvásárolta 200.000 forintért, de hogy ezt a pénzt kinek utalták
át, meg lehet-e még ezt nézni.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Biztos meg lehet nézni, ha tudjuk melyik évben volt.
Szakács László olaszliszkai lakos: Sántha Zoltán kielégítést kapott-e? Azok a szerződések, amikről
nekem meséltek azok nem voltak igazak. Mert akkor én azért hagytam itt az önkormányzatot, mert
olyan dolgok történtek, amit én már nem tudtam elviselni. Az volt a helyzet, hogy az önkormányzat
12 millió forinttal nem tudott elszámolni. A polgármester elment Miskolcra, ott csináltak egy másik
kimutatást, a képviselő-testület amit elfogadott, azt nem tudom, hogy hol van és ez a 12 millió
forint nem is kevés, nem is ennyi volt, mert tudom nagyon jól, hogy a vöröskereszt 3 millió
forintot átutalt, de megjelölte, hogy miért utalták. Az önkormányzat átutalt ide egy pedagógusnak
200.000 forintot. A pedagógus egy volt, aki árvízkárt szenvedett, nem kapta meg a pénzét, tehát az
is elúszott. Ezek már régi ügyek, de ezek most is benne vannak az emberekben, hogy ez az enyém
volt és így bántak el Olaszliszkán vele.
Fekete Gyula olaszliszkai lakos: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a rendezvényen. Úgy
gondolom, hogy akik most itt vannak, azok a korábbi években is itt szoktak lenni. Én minden év
novemberében a testülettel szembe mertem ülni az emberekkel és tisztességes tájékoztatást adtam a
gazdálkodásról, a közmunkáról és a minden olyan lehetőségről és fejlesztésről, amit a település
kapott. Kikérem magamnak, hogy valaki 10 évre visszamenőleg, aki akkor a pénzügyi bizottság
elnöke volt ilyen gyanúsítgatásokat tegyen, hogy 12 millió forint eltűnt. Ha még egyszer ilyen
kijelentést fogok hallani, feljelentést fogok tenni.
Kerekes Attila polgármester: Amennyiben nincs több kérdés vagy észrevétel, úgy köszönöm
mindenkinek a megértést, megjelenést. Nyugodalmas jóéjszakát.
A közmeghallgatás 18 óra 00 perckor véget ért.
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