
         JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének   2020.  január 30. 
   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  
Kőváry Sándor képviselő  
Mikita József képviselő  
 
Tanácskozási joggal 

  

Dr. Stumpf Enikő jegyző  
Dr. Séra Róbert aljegyző  
 
Meghívottak 

  

Kamarási Zoltánné külsős bizottsági tag  
Németh József RNÖ elnök  

 
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 Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2020. évi munkatervéről 
3./ EFOP-2.4.1-16-2017-00067 „Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán (ERFA) 
beruházás közbeszerzési eljárásáról szóló tájékoztató 
4./ Olaszliszkai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 
3./ Egyebek 
 
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:  
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
2./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2020. évi munkatervéről 
3./ EFOP-2.4.1-16-2017-00067 „Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán (ERFA) 
beruházás közbeszerzési eljárásáról szóló tájékoztató 
4./ Olaszliszkai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 
3./ Egyebek 
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1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 
Kerekes Attila polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy ilyen határozatunk nem volt. 
Folyamatban van a Gazdig-féle ingatlannal kapcsolatos szerződéskötés, amint lezárul a hagyatéki 
illetve póthagyatéki eljárás, a szerződés megköthető lesz. 
 
2./ Napirendi pont: Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2020. 
évi munkatervéről 
 
Kerekes Attila polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést, várom a visszajelzéseket. 
 
Mikita József képviselő: Szeretném, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, idén is tartson a testület 
falubejárást. 
 
Holykó Lászlóné képviselő: Ezt azért vettük bele a munkatervbe, hogy később számonkérhető legyen. 
 
Mikita József képviselő: Javaslom, hogy két alkalommal tartson falubejárást a képviselő-testület, az 
elsőt áprilisban, a másodikat pedig szeptemberben. 
 
Kerekes Attila polgármester: Aki Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi 
munkatervét a javasolt kiegészítéssel elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
  
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
9/2020. (I.30.) számú határozata Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2020. évi munkatervének az elfogadásáról 
Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Olaszliszka Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről szóló előterjesztést, és az abban 
foglaltakat a javasolt kiegészítéssel elfogadta. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
3./ Napirendi pont: EFOP-2.4.1-16-2017-00067 „Szegregált élethelyzetek felszámolása 
Olaszliszkán (ERFA) beruházás közbeszerzési eljárásáról szóló tájékoztató 
 
Kerekes Attila polgármester: Ki lett küldve az ajánlattételi felhívás öt gazdasági társaságnak, ebből 
három ajánlat érkezett be. 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: Megtörtént az ajánlatkérés és az ajánlatok bontása és értékelése a 
bírálóbizottság részéről, ami alapján meghozta a bírálóbizottság a döntési javaslatát, amely minden 
képviselő részére kiosztásra került. Ebből láthatjuk, hogy a legkedvezőbb ajánlatot mindhárom 
rész, azaz az építési, felújítási és közterület fejlesztés esetében az Industria 2000 Kft. adta. 
Felhívom a figyelmet, hogy jelen esetben név szerinti szavazás szükséges. 
 
Kerekes Attila polgármester: Javaslom a Bírálóbizottság javaslatának elfogadását és az 
előterjesztésben megfogalmazottak szerint az eljárást lezáró döntés meghozatalát. Aki egyetért 
azzal, hogy a EFOP-2.4.1-16-2017-00067 „Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán 
(ERFA) beruházás kivitelezőjének kiválasztása közbeszerzési eljárás lezárásáról az 
előterjesztésben foglaltak szerint döntsön a képviselő-testület, az  szavazzon.  
 
Kerekes Attila polgármester: Igen.  
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Igen. 
Fekete János képviselő: Igen 
Holykó Lászlóné képviselő: Igen. 
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Kovalik Miklósképviselő: Igen 
Kőváry Sándor képviselő: Igen. 
Mikita József képviselő: Igen. 
 
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének  
10/2020. (I.30.) számú határozata EFOP-2.4.1-16-2017-00067 „Szegregált élethelyzetek 
felszámolása Olaszliszkán (ERFA) beruházás közbeszerzési eljárásának lezárásáról és a beruházás 
kivitelezőjének kiválasztásáról 
 

Új építés (1) 
 
1. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgári Építőipari, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (3860 Encs, Külterület 024/15. hrsz.) 
ajánlattevő, az Industria 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (3961 Vajdácska, Fő út 101.) ajánlattevő és az MB-SZER Épületgépészeti 
Kivitelező Kft. (3529 Miskolc, Budai József utca 56.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Szegregált élethelyzetek felszámolása 
Olaszliszkán – 1.rész Új építés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes. 

3. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Szegregált élethelyzetek felszámolása 
Olaszliszkán – 1.rész Új építés tárgyú közbeszerzési eljárás során a nyertes 
ajánlattevő: 

 
 Név:   Industria 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt  

   Felelősségű Társaság 
Székhely:  3961 Vajdácska, Fő út 101. 
Ajánlati ára:  63 786 780,- nettó Ft 
Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata: 10 darab 

 Többlet jótállás időtartama: 36 hónap 
 
Felújítási munkálatok (2) 
 
1. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgári Építőipari, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (3860 Encs, Külterület 024/15. hrsz.) 
ajánlattevő, az Industria 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (3961 Vajdácska, Fő út 101.) ajánlattevő és az MB-SZER Épületgépészeti 
Kivitelező Kft. (3529 Miskolc, Budai József utca 56.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Szegregált élethelyzetek felszámolása 
Olaszliszkán – 2.rész Felújítási munkálatok tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményes. 

3. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Szegregált élethelyzetek felszámolása 
Olaszliszkán – 2.rész Felújítási munkálatok tárgyú közbeszerzési eljárás során a 
nyertes ajánlattevő: 

 
 Név:   Industria 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt  

   Felelősségű Társaság 
Székhely:  3961 Vajdácska, Fő út 101. 
Ajánlati ára:  43 473 869,- nettó Ft 
Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata: 10 darab 

 Többlet jótállás időtartama: 36 hónap 
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Kültéri fejlesztések (3) 
 
1. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgári Építőipari, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (3860 Encs, Külterület 024/15. hrsz.) 
ajánlattevő, az Industria 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (3961 Vajdácska, Fő út 101.) ajánlattevő és az MB-SZER Épületgépészeti 
Kivitelező Kft. (3529 Miskolc, Budai József utca 56.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

2. A képviselő-testület kezdeményezi a Szegregált élethelyzetek felszámolása 
Olaszliszkán– 3.rész Kültéri fejlesztések tárgyú közbeszerzési eljárás fedezetének 
kiegészítését az összességében legkedvezőbb ajánlat értékéig. 

3. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Szegregált élethelyzetek felszámolása 
Olaszliszkán– 3.rész Kültéri fejlesztések tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes. 

4. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Szegregált élethelyzetek felszámolása 
Olaszliszkán– 3.rész Kültéri fejlesztések tárgyú közbeszerzési eljárás során a nyertes 
ajánlattevő: 

 
 Név:   Industria 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt  

   Felelősségű Társaság 
Székhely:  3961 Vajdácska, Fő út 101. 
Ajánlati ára:  16 906 202,- nettó Ft 
Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata: 10 darab 
Többlet jótállás időtartama: 36 hónap 

 
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést 
kösse meg. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
4./ Napirendi pont: Olaszliszkai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 

 
dr. Stumpf Enikő jegyző: Ez egy olyan kötelezettség, amit a nemzetiségek jogairól szóló törvény ír elő, 
miszerint minden önkormányzatnak biztosítania kell a nemzetiségi önkormányzat működéshez 
szükséges feltételeket. Az adminisztratív feladatokat a nagy önkormányzat a hivatali feladatait ellátó 
Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül biztosítja a roma önkormányzat részére, 
míg a helyiséghasználatot a Bánom út 2. szám alatt lévő ingatlanban tudja biztosítani a részükre. Ez 
a megállapodás a korábban is hatályban lévő megállapodás, amely nem tartalmaz új 
rendelkezéseket, csak kisebb változások találhatók benne, amely módosításokra a személyi 
változások miatt volt szükség. A megállapodásban rögzített szabályokat azonban szükséges minden 
évben felülvizsgálni.  
 
Kerekes Attila polgármester: Van-e valakinek észrevétele, javaslata? 
 
Kovalik Miklós képviselő: Annyi észrevételem lenne, hogy átlapozva a megállapodást azt látom, hogy 
a nagy önkormányzat részére állapít csak meg kötelezettségeket, de a roma önkormányzat részére 
nem, ezért egyoldalúnak látom ezt a megállapodást. 
 
Németh József Olaszliszkai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Annyira meg van kötve a keze a 
települési nemzetiségi önkormányzatoknak, hogy nem tudunk kötelezettségeket vállalni. 
 
Kerekes Attila polgármester: Nekem is van véleményem a nemzetiségi önkormányzattal való 
együttműködésről, ugyanis eddig az a tapasztalatom, hogy az elnökhelyettes úr folyamatosan kérni 
jön hozzám, amikor valamit nem tudok teljesíteni, máris az együttműködés felrúgásáról beszél, de 
soha nem hallottam tőle arról, hogy ők milyen segítséget tudnak felajánlani, holott rengeteg olyan 
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dolog van, amiben tudnátok segíteni és még pénz sem kell hozzá, gondolok itt elsősorban a 
szemléletformálásra. 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: A nemzetiségi önkormányzat majd a képviselő-testületi ülés után fog 
tárgyalni a megállapodásról.  

 
Kerekes Attila polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy az Olaszliszkai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötendő megállapodás az előterjesztett tervezetnek megfelelően kerüljön 
megkötésre kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
11/2020. (I.30.) határozata Együttműködési Megállapodás a Olaszliszkai Roma Nemzetiségi   
                                              Önkormányzattal 
A képviselő-testület a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Áht.) 27.§ (2) bekezdése alapján  az 
Olaszliszkai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodást az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
Felelős:  képviselő-testület 
Határidő: folyamatos 
 
 
5./ Napirendi pont: Egyebek 
 
Kerekes Attila polgármester: A traktér ajándékozásával kapcsolatban szeretném tájékoztatni a 
képviselő-testületet, hogy elkészült a szerződés-tervezet, annyi kérése van Szenes Andreának, hogy 
amennyiben sikerül forrást találni az épület felújítására, úgy hozzunk létre az egyik helyiségben egy 
Szenes-Kornay emlékhelyet. Az ingatlan megszerzését követő legfontosabb feladat pedig az 
életveszélyes állapot megszüntetése lesz. 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: Szeretnénk kérni egy felhatalmazást polgármester úr részére az ajándékozási 
szerződés aláírására. 
 
Kerekes Attila polgármester: Aki azzal egyet ért, hogy Dr. Szenes Andrea az olaszliszkai belterületi 967 
helyrajzi szám alatti ingatlanban fennálló 1557/1728 arányú tulajdoni illetőségét elajándékozza az 
önkormányzat részére és ezt az önkormányzat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
12/2020. (I.30.) számú határozata az olaszliszkai belterületi 967 helyrajzi szám alatti ingatlanban 
a Dr. Szenes Andreát megillető 1557/1728 arányú tulajdoni illetőségének az Olaszliszka Község 
Önkormányzata részére történő ajándékozásának elfogadásáról 
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Szenes Andrea olaszliszkai 
belterületi 967 helyrajzi szám alatti ingatlanban fennálló 1557/1728 arányú tulajdoni illetőségének 
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 
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Kerekes Attila polgármester: Dezső László jelezte, hogy van két belterületi telek a Kazinczy utca 
végében, amelyet szeretnének megvásárolni, konkrét ajánlat a részükről még nem érkezett, illetve 
kérelmet sem nyújtottak be, gondolkozzunk rajta, mennyiért adnánk el neki. 
 
Holykó Lászlóné képviselő: Szeretném, hogy szóljunk a telefont kezelő hivatali dolgozónak, hogy 
amennyiben nem tud valamiben tájékoztatást adni, akkor kapcsolja az illetékes ügyintézőt, vagy az 
aljegyzőt. 
 
Kerekes Attila polgármester: Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, 
megköszönöm mindenkinek a megjelenést. 
 
 
A képviselő testület ülése 17 óra 20 perckor véget ért. 
 
 

K.m.f. 
 

Kerekes Attila 
polgármester 

dr. Stumpf Enikő 
jegyző 

 


