
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 4. 
   napján 13.00 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  

Kőváry Sándor képviselő  

Mikita József képviselő  
 
Tanácskozási joggal 

  

Dr. Stumpf Enikő jegyző  
Dr. Séra Róbert aljegyző  
 
Meghívottak 

  

Dobos Péter főépítész  
Kamarási Zoltánné külsős bizottsági tag  

 
Kerekes Attila polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, külön köszöntöm Dobos Péter főépítész 
urat. 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./ Dobos Péter települési főépítész beszámolója főépítészi tevékenységéről  
2./ A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása 
3./ A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulásba tag delegálása 
4./ 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 
5./ EFOP-3.9.2 „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű projekt 
ösztöndíjprogramjáról tájékoztatás 
6./ Önkormányzati beruházásokról tájékoztatás 
7./ Az önkormányzat által fenntartott komp használatára vonatkozó díjszabás módosítása 
8 / Egyebek 
 
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:  
1./ Dobos Péter települési főépítész beszámolója főépítészi tevékenységéről  
2./ A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása 
3./ A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulásba tag delegálása 
4./ 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 
5./ EFOP-3.9.2 „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű projekt 
ösztöndíjprogramjáról tájékoztatás 
6./ Önkormányzati beruházásokról tájékoztatás 
7./ Az önkormányzat által fenntartott komp használatára vonatkozó díjszabás módosítása 
8 / Egyebek   
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1./ Napirendi pont: Dobos Péter települési főépítész beszámolója főépítészi tevékenységéről 
 
Kerekes Attila polgármester: Megkérem Dobos Péter települési főépítészünket, hogy tartsa meg a 
tájékoztatóját. 
 
Dobos Péter települési főépítész megtartja a beszámolóját, amely jelen jegyzőkönyv részét képezi. 

 
Kerekes Attila polgármester: Van-e valakinek kérdése főépítész úrhoz? Aki elfogadja Dobos Péter 
főépítész beszámolóját, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
89/2019. (XI.04.) határozat a főépítészi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dobos Péter Olaszliszka települési 
főépítészének a főépítészi tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és azt elfogadta. 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 
2./ Napirendi pont: A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása 
 
Kerekes Attila polgármester: Mindenki átnézte a rendelet-tervezetet, van-e valakinek hozzáfűznivalója?  
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: 286m3 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. 

 
Kerekes Attila polgármester: Aki azzal egyet ért, hogy a szociális célú tűzifa rendeletet az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.   
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
5/2019.(XI.5.) 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 foglalt 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. 
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c) 60 év feletti, egyedül élő személy esetén: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-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 2019. december 15. 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 1m3. 
(4) A támogatási kérelemről Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő- testülete által 
átruházott hatáskörben Szociális és Oktatási Bizottság határozattal dönt 2020. január 15-ig. 
(5) A szociális célú tűzifa támogatásnak a jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat 
gondoskodik 2020. 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 2020. március 31-én hatályát veszti. 
 
3./ Napirendi pont: A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati 
Társulásba tag delegálása 
 
Kerekes Attila polgármester: Megkérem jegyző asszonyt a napirendi pont ismertetésére. 
 
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Megkapta mindenki az előterjesztést, a települést a Társulásban az Mötv. 
alapján a polgármester képviseli, az Ő helyettesítésére az alakuló ülésen alpolgármester választása 
történt, de a társulási megállapodás úgy rendelkezik, hogy egy harmadik személyt is meg kell jelölni 
arra az esetre, amennyiben mindketten akadályoztatva lennének. Polgármester Fekete János 
képviselőt jelölte meg erre az esetre. 
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Kerekes Attila polgármester: Aki elfogadja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési 
Önkormányzati Társulásba az előterjesztésnek megfelelően delegáljon tagot az önkormányzat, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
90/2019. (XI.04.) határozat a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati 
Társulásba delegált tagról 
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és úgy döntött, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 
ülésein a település delegáltja: 
 

1. Kerekes Attila polgármester, akadályoztatása esetén 
2. Bertáné Batta Magdolna Terézia alpolgármester, együttes akadályoztatásuk esetén 
3. Fekete János képviselő-testületi tag 

 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jelen határozatot a Társulási Tanácsnak 
haladéktalanul megküldje. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4./ Napirendi pont: 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: Minden év novemberében dönt a képviselő-testület a következő évi belső 
ellenőrzési ütemtervről. Ettől az évtől kezdve nem a Sárospataki Polgármesteri Hivatal belső 
ellenőrzési csoportja látja el a járás településeinek a belső ellenőrzését, hanem egy külsős céget 
bíztak meg erre a feladatra. Jelen esetben egy budapesti cég látja el ezt a tevékenységet, a Kató és 
Társa Kft. Idei évben az ÁFA nyilvántartások és bevallások ellenőrzését végezték, jövőre az 
intézményeknél a pénzgazdálkodási jogkörök szabályozásának és alkalmazásának az ellenőrzésére 
kerülne sor. 
 
Kerekes Attila polgármester: Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki Olaszliszka Község 
Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
91/2019. (XI.04.) Olaszliszka Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervnek az 
elfogadásáról 
Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Olaszliszka Község 
Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztést, és az abban foglaltakat 
elfogadta. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2020. dec. 31. 

 
5./ Napirendi pont: EFOP-3.9.2 „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” 
elnevezésű projekt ösztöndíjprogramjáról tájékoztatás 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: A tavalyi évben már döntött a testület ebben a kérdésben, ebben az évben is 
meg kell hirdetni ezt a pályázati lehetőséget, azonban olyan változtatásokat fogalmazott meg a 
szakmai vezető és a projektmenedzser, ami azt indokolja, hogy újra el kell fogadni az ösztöndíj 
szabályzatot. Röviden ismertetem miről is van szó, mert vannak új képviselő-testületi tagok. Az 
EFOP-3.9.2 „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű projekthez 
kapcsolódik egy  ösztöndíjprogram. A program keretén belül havi 5.000,- Ft ösztöndíj fizetésére 
van lehetőség két évig, amelynek lejártát követően további egy évig az önkormányzatnak kell 
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finanszírozni saját erőből. Olaszliszkáról két főt lehet támogatni. Ezzel kapcsolatban minden 
önkormányzatnak el kellett fogadnia az ösztöndíj szabályzatot, valamint kellett választani egy  
minimum három főből álló bírálóbizottságot, melyből egy főnek pedagógus végzettségűnek kell 
lennie. Leginkább hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat lehet benne részesíteni. 
Szerintem a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is a szociális bizottság, illetve a Hegyalja Általános 
Iskola igazgatóhelyettese alkossa a bírálóbizottságot. 

 
Kerekes Attila polgármester: Aki elfogadja az EFOP-3.9.2 „Humán kapacitások fejlesztése térségi 
szemléletben” elnevezésű projekt ösztöndíjprogram szabályzatát, valamint egyetért azzal, hogy a 
bírálóbizottság négy tagja közül egy főt az Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola delegáljon, másik 
három tagja pedig Olaszliszka Község Önkormányzata Szociális Bizottságának három tagja legyen, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
92/2019. (XI.04.) számú határozata az EFOP-3.9.2 „Humán kapacitások fejlesztése térségi 
szemléletben” elnevezésű projekt ösztöndíjprogram szabályzatának elfogadásáról, valamint a 
bírálóbizottsági tagok megválasztásáról 
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-3.9.2 „Humán kapacitások 
fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű projekt ösztöndíjprogram szabályzatát elfogadja, 
valamint az ösztöndíjprogram bírálóbizottságának négy tagjának az Olaszliszka Község 
Önkormányzata Szociális Bizottságának három tagját, valamint az Olaszliszkai Hegyalja Általános 
Iskola által delegált egy főt megválasztja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: képviselő-testület 

 
6./ Napirendi pont: Önkormányzati beruházásokról tájékoztatás  
 
Kerekes Attila polgármester: Mivel nemrég vettem át a stafétát, megkérem Enikőt, hogy tartsa meg ezt 
a tájékoztatót. 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: Az éves munkatervben szerepelt ez a napirendi pont. Több pályázat van 
folyamatban a településen. Két térségi projekt is van, amelyben 9 település érdekelt, az egyik az 
EFOP – 3.9.2-16 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben”, a másik 
pedig a EFOP-1.5.3-16 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” 
elnevezésű. Ezek többnyire humán pályázatok, amelyben a beruházás minimális. Mindkét 
projektben egy kisebb beruházás, a 3.9.2.-es projektben keretén belül került sor a nyáron az óvodai 
vizesblokk felújítására, az 1.5.3.-as projektben pedig a művelődési ház szellőzőrendszerének a 
kiépítése fog megtörténni. Amiről beszélni kell, azok a saját projektjeink, az EFOP 2.4.1. és 
EFOP. 1.6.2. azonosítószámú projektek. Az EFOP 2.4.1. projekt esetében beadtunk egy 
helyszínváltozás iránti kérelmet, ami elbírálás alatt van, majd következik a közbeszerzés 
lebonyolítása az épületek kivitelezése vonatkozásában. Az EFOP 1.6.2.-es projekt keretében főleg 
képzések és programok szervezése zajlik. A TOP 1.1.3. beruházás esetében a kivitelezés és műszaki 
átadás, valamint a záró kifizetési kérelem benyújtása már megtörtént, itt csak az üzemeltetés 
kérdése nyitott. A TOP 1.2.1. Bodrog varázsa elnevezésű turisztikai projekt és TOP 3.2.1. 
energetikai beruházás jelenleg van még folyamatban. Van még beadva egy zártkerti pályázatunk, 
amiről még nem kaptunk értesítést, illetve a Magyar Falu programos útfelújítási pályázatunkkal 
kapcsolatban arról kaptunk értesítést a Magyar Államkincstártól, hogy tartalék listára kerültünk. 
 
Kerekes Attila polgármester: Aki az Önkormányzati beruházásokról szóló tájékoztatást elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
93/2019. (XI.04.) számú határozata Önkormányzati beruházásokról szóló tájékoztatásról 
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és az 
Önkormányzati beruházásokról szóló tájékoztatót elfogadja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
7./ Napirendi pont: Az önkormányzat által fenntartott komp használatára vonatkozó díjszabás 
módosítása 
 
Kerekes Attila polgármester: Javaslom, hogy a testületi ülés előtt kézhez kapott összehasonlító 
táblázatot nézzük át közösen és annak alapján döntsünk a díjszabás módosításáról. 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: A bodrogkisfaludi, a balsai és a tiszacsegei komp átkelők viteldíjait mutatjuk 
be a képviselő-testületnek összehasonlításképpen és segítségül a díjszabás módosításához.   
 
Kerekes Attila polgármester: Javaslom, hogy a személyi jegy díját 200,- Ft, a lovas fogatét 500,- Ft, a 
kerékpárét 250,- Ft, a segédmotoros kerékpár és motorkerékpárét 350,- Ft, az állatét 150,- Ft, a 
személygépkocsiét 600,- Ft, az erőgép, mezőgazdasági vontató és traktor, valamint az 5 tonna alatti 
tehergépkocsiét 700,- Ft, az 5 tonna feletti tehergépkocsiét 1.000,- Ft, a 750 kg és az alatti utánfutó 
és könnyű pótkocsiét 350,-Ft, végül a  750 kg feletti nehéz pótkocsi viteldíját 600,- Ft összegben 
állapítsa meg az önkormányzat. Aki ezzel a díjszabással egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
94/2019. (XI.04.) határozata az önkormányzat által fenntartott komp használatára vonatkozó 
díjszabás módosításáról 
 

Olaszliszka Község Önkormányzat által fenntartott  
komp használatára vonatkozó díjszabás 2019. november 5-től  

 
Az önkormányzat által fenntartott komp viteldíja – egy alkalomra – a következő: 
 

a. Személyi jegy 200,-Ft  
b. Lovas fogat 500,-Ft 
c. Kerékpár 250,-Ft 
d. Segédmotoros kerékpár, motorkerékpár 350,-Ft 
e. Állat 150,-Ft 
f. Személygépkocsi 600,-Ft 
g. Erőgép, mezőgazdasági vontató, traktor 700,-Ft 
h. Tehergépkocsi 5 tonna alatt 700,-Ft 
i. Tehergépkocsi 5 tonna felett 1.000,-Ft 
j. Utánfutó, könnyű pótkocsi 750 kg-ig 350,-Ft 
k. Nehéz pótkocsi 750 kg felett 600,-Ft 

 
A vezető (hajtó) viteldíját a vezetett (hajtott) jármű díja tartalmazza. 

A kompon autóbusz nem szállítható. 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
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8./ Napirendi pont: Egyebek 
 
Kerekes Attila polgármester: Az alakuló ülésen elmaradt a szociális és oktatási bizottság külsős tagjának 
az eskütétele betegség miatt, szerintem először erre kerüljön sor. 
 
Kerekes Attila polgármester felolvassa az eskü szövegét, amelyet Kamarási Zoltánné külsős 
bizottsági tag felállva elmondott, melyet követően az eskütételi okmányt aláírta. 
 

Kamarási Zoltánné külsős bizottsági tag eskütétele 

(az esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

Kamarási Zoltánné külsős bizottsági tag: Köszönöm szépen a bizalmat, igyekszem a falu érdekeit 
szolgálni. 
 
Kerekes Attila polgármester: Szeretnélek kérni titeket, hogy a következő testületi ülésre gondoljuk át a 
piac működtetésének a lehetőségeit. 

 
dr. Stumpf Enikő jegyző: A közmeghallgatás időpontját is el kellene dönteni. 
 
Kerekes Attila polgármester: Az idősek napja is közeledik. Javaslom, hogy az idősek napját november 
22. napján, a közmeghallgatást pedig november 28. napján tartsuk meg. Szeretném megkérdezni, 
van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a megjelenést. 

 
A képviselő testület ülése 15 óra 40 perckor véget ért. 
 
 

K.m.f. 
 

Kerekes Attila 
polgármester 

dr. Stumpf Enikő 
jegyző 

 


