
         JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének   2020.  február 11. 
   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 

  

Séra Ferencné köztisztviselő  
Kamarási Zoltánné külsős bizottsági tag  
Vámosi Pálné Olaszliszkai Közétkeztetési 

Intézmény vezetője 
 

 
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./ Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény által nyújtott étkeztetés nyersanyagnormáinak 
felülvizsgálata 
3./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeiről 
4./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
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./ Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény által nyújtott étkeztetés nyersanyagnormáinak 
felülvizsgálata 
3./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeiről 
4./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
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. 
Dezső László az ingatlancserébe nem ment bele, javaslom, hogy határozzuk meg akkor az 
ingatlanok árát. 
 
Holykó Lászlóné képviselő: Szerintem 750.000,- Ft-ot kérjünk tőle ingatlanonként 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: Úgy tudom, hogy írásban továbbra sem érkezett kérelem az ingatlanok 
megvásárlása iránt, ezért javaslom, hogy erre az egyebek napirendi pontban térjünk vissza. 

 
2./ Napirendi pont: Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény által nyújtott étkeztetés 
nyersanyagnormáinak felülvizsgálata 
 
Kerekes Attila polgármester: Megkérem Ildikót, hogy vezesse elő ennek a napirendi pontnak az 
anyagát. 
 
Vámosi Pálné Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény vezetője: Készítettem egy kimutatást a 2015-ös, a 
2018-as és a 2020-as évi élelmiszer alapanyag változásokról. Látható, hogy 5 év alatt 50%-os 
áremelkedés történt, így indokoltnak látom, hogy 25%-os normaemelést. 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: Két döntést kell hoznia a testületnek, először dönteni kell a normaemelésről, 
majd ezt kövezően a térítési díj emeléséről is kell egy döntés. 

 
Kerekes Attila polgármester: Aki Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény által nyújtott étkeztetés 
nyersanyagnormáinak 25%-os emelésével egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
  
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
13/2020. (II.11.) számú határozata Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény által nyújtott  

étkeztetés nyersanyagnormáinak felülvizsgálatáról 
Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Olaszliszkai Közétkeztetési 
Intézmény által nyújtott étkeztetés nyersanyagnormáit 25%-al megemeli. 
A nyersanyagnormákat részletező melléklet e határozat mellékletét képezi.  
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: Ehhez kapcsolódóan a térítési díj emeléséről is kell dönteni, ami külön nem 
lett nevesítve a napirendi pontok között, de logikusan az is emelkedik. 
 
Holykó Lászlóné képviselő: Milyen emelésben kell itt gondolkodnunk? 
 
Vámosi Pálné Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény vezetője: Én 15%-os térítési díj emelést javaslok. 
 
Séra Ferencné köztisztviselő: Abból kell kiindulni, hogy amennyiben megemeljük a vendégétkezést 
603,- Ft-ra, ha ebből levesszük az állami normatívát a 260,- Ft-ot és visszaszámolunk, akkor 
340,-Ft összegre jönne ki a szociális étkezés térítési díja. 
 
Fekete János képviselő: Javaslom, hogy az alkalmazott vendégétkezés díját alacsonyabb összegben, 
500,- Ft-ban állapítsuk meg. 
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Kerekes Attila polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a vendégétkezés térítési díját 603,- Ft összegben, 
az alkalmazott vendégétkezés térítési díját 500,- Ft összegben, míg a szociális étkezés térítési díját 
340,- Ft összegben állapítsa meg az önkormányzat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások és 
az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások térítési díjáról szóló 

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
1.§ A rendelet 1.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A szociális étkeztetés – napi egyszeri meleg ebéd biztosításának – és igény szerint a meleg ebéd 
kiszállításának térítési díja a következő: 
a. Szociális étkeztetés – napi egyszeri meleg ebéd biztosítása – díja  340,-Ft 
b. Szociális étkeztetés díja kiszállítással 380,-Ft 
 

2.§ A rendelet 1.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(2) A vendégebéd térítési díja a következő 
a. Vendégebéd díja 603,- Ft 
b. Vendégebéd díja kiszállítással 653,-Ft 
c. Alkalmazotti vendégebéd díja 500,- Ft 

 
3.§ E rendelet 2020. március 1 napján lép hatályba. 

 
3./ Napirendi pont: Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről 
 
Kerekes Attila polgármester: Megkérem Enikőt, szíveskedjen néhány gondolatot elmondani erről a 
napirendi pontról.  
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: Az ülést megelőzően mindenki megkapta az anyagot, jogszabályi előírásnak 
teszünk eleget. Javaslom az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra a határozati javaslatot.  
 
Kerekes Attila polgármester: Amennyiben nincs kérdés a képviselő-testület részéről, kérem, aki az 
előterjesztést elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
14/2020. (II.11.) számú határozata Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről 
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és úgy 
határozott, hogy saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
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4./ Napirendi pont: Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
 

Kerekes Attila polgármester: A 2020. évi költségvetésről szóló előterjesztést mindenki áttanulmányozta. 
Megkérdezem a gazdasági és ügyrendi bizottság elnökét, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót. 
 
Holykó Lászlóné képviselő: A bizottság a tervezetet részletesen megtárgyalta, ami kérdéses volt, azt 
Judittal megbeszéltük. A gazdasági és ügyrendi bizottság javasolja a költségvetés elfogadását. 
 
Kerekes Attila polgármester: Megkérdem a pénzügyes kolléganőnket, Juditot, van-e hozzáfűzni valója? 
 
Séra Ferencné köztisztviselő: A testületi ülés előtt a gazdasági és ügyrendi bizottság tagjaival részletesen 
megtárgyaltuk a költségvetést. Én nem kívánom a kiküldött tervezetet tételesen értelmezni, ha 
kérdés van, válaszolok rájuk. 

 
Kerekes Attila polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki Olaszliszka Község Önkormányzatának 
költségvetését 694.904.554.-Ft költségvetési bevétellel és ugyanennyi költségvetési kiadással 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete 

Olaszliszka Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről 
 

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva –figyelembe véve a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  
véleményét –a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá 
tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését: 

694 904 554 Ft Költségvetési bevétellel 
694 904 554 Ft Költségvetési kiadással   

állapítja meg. 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások 
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és 
kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. 
mellékletek szerint állapítja meg. 
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 
költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el. 
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de 
legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a 
Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió 
forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső 
finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási 
maradványának igénybevételével történik. 

3. A költségvetés részletezése 
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint 
állapítja meg: 
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(1)Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 
(2)Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó 
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      
(3)Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.       
(4)Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 
(5)Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet 
szerint részletezi. 
(6)Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton 
kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(7)A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a 
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.…..9.n., 
mellékletek szerint határozza meg. 
 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester felelős. 
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a 
kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 
(4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető. 
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási 
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a  költségvetési szervhez 
önkormányzati biztost jelöl ki. 
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert 
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi 
állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére 
köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület 
gyakorolja. 

5. Az előirányzatok módosítása 
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 
közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. 
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden 
esetben fenntartja magának. 
(3) A költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belül a rovatok között 
átcsoportosítást hajthat végre. 
(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet a (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-
módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - 
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a 
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 
módosítását. 
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla 
ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére 
növelhető. 
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(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-
testületet tájékoztatja. 
(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles 
betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

 
6. A gazdálkodás szabályai 

6. §  (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az 
intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 
(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, 
gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor 
érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. 
A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 

 
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat 
esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Olaszliszka Község Önkormányzata és a 
Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás között megkötött „Megállapodás a belső 
ellenőrzési feladatok ellátására” keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a 
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 
 

8. Záró rendelkezések 
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 
 
5./ Napirendi pont: Egyebek 
 
Kerekes Attila polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy lassan elkészülnek a kültéri 
szemétgyűjtő edényeink, amelyből egyelőre 10 db kerül elhelyezésre a településen. Krajnyák néni 
esetével kellene foglalkoznunk, ugyanis egyre több atrocitás éri, valahogy meg kellene oldani, hogy 
azt a környéket is vonjuk be a kamera rendszerbe. 
 
Fekete János képviselő: A 60 literes kukákról szeretnék érdeklődni, hogy áll az igénylés? 
 
Kerekes Attila polgármester: Sajnos a ZHK félretájékoztatott minket, jelenleg nincs annyi 60 literes 
gyűjtőedény, hogy az új felmerülő igényeket kielégítsék, de keresik rá a megoldást. Van-e még 
valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a megjelenést. 
 
 
A képviselő testület ülése 17 óra 30 perckor véget ért. 
 
 

K.m.f. 
 

Kerekes Attila 
polgármester 

dr. Stumpf Enikő 
jegyző 

 


