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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. február 15-én megtartott  üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő  
    Bibliák István képviselő 
               Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
    Ötvös Béla alpolgármester 
    Simon Lórántné képviselő 
 
   
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
 
   
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
 
A lakosság részéről megjelent: 3 fő érdeklődő állampolgár. 
   
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel mind a 7 fő képviselő jelen van, így azt megnyitja. 
 
 
Polgármester  javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, melyet jelenlévők egyhangúlag az 
alábbiak szerint fogadnak el: 
 

1. Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről 
Előterjesztő: Galyas András pénzügyi bizottság elnöke 
  

2. A költségvetési és zárszámadási rendeletek mérlegtartalmának meghatározásáról 
szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: jegyző 
 

3. 2011. évi költségvetés megtárgyalása, ÖNHIKI pályázat benyújtása 
Előterjesztő: polgármester  
 

4. Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása 
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Előterjesztő: polgármester 
 

5. Pályázat kiírása háziorvosi állás betöltésére 
Előterjesztő: jegyző 
 

6. Közművelődési szolgáltatás biztosítására együttműködési megállapodás 
Előterjesztő: jegyző 

 
7. Indítványok, javaslatok 

- Rudabányai orvosi ügyelet működtetéséről szóló szerződés módosítás 
- Munkabérhitel felvételével kapcsolatos döntés megerősítése 
- Rendezési terv módosításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
- JOBBIK izsófalvai szervezetének kérelme 
- Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 

 
                    Zárt ülés 

- Farkas Julianna izsófalvai lakos kérelme 
- Simon Zoltán izsófalvai lakos kérelme 
- Dr. Sivák József háziorvos kérelme 

 
 
 
Az Önkormányzat az 1. napirendi pont keretén belül a Beszámoló a képviselők 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről c. napirendet tárgyalja. 
 
Galyas András : A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének a polgármester, alpolgármester 
és  minden képviselő határidőben eleget tett. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban a 
Kormányhivatal ellenőrzést tartott. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Ellenőrizték a vagyonnyilatkozatok átvételét, kezelését, őrzését. Mindent 
rendben találtak. 
 
Az Önkormányzat a 2. napirendi pont keretén belül  A költségvetési és zárszámadási 
rendeletek mérlegtartalmának meghatározásáról szóló rendelet megalkotása c. napirendet 
tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Az államháztartási törvény módosítása miatt a költségvetési és zárszámadási 
rendelet mérlegtartalma is változik. A változást rendeletben kell meghatározni. A 
költségvetésről szóló rendelet tervezet már e rendeletben foglaltak szerint készült.  
 
Az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag megalkotja a  költségvetési és zárszámadási 
rendeletek mérlegtartalmának meghatározásáról szóló 1/2011. (II.21.) önkormányzati 
rendeletet. 
 
Az Önkormányzat a 3. napirendi pont keretén belül 2011. évi költségvetés megtárgyalása, 
ÖNHIKI pályázat benyújtása c. napirendet tárgyalja. 
 
Galyas András : A kibővített pénzügyi bizottsági ülésen az előterjesztés megtárgyalásra 
került. Az ülésen minden képviselő részt vett. Nyitott kérdés maradt a temetőgondnoki állás 
kérdése és a képviselői tiszteletdíj kérdése. 
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Simon Lórántné: Temetőgondnoki állás mióta van? Sok a bérjellegű kiadás a költséghelyen. 
Miért nem közmunkában oldják meg a feladatot? 
 
Fodor Albert: A temetőgondnoki állás 2002-2006 között valamikor lett betöltve. Volt ilyen 
korábban is. 1 fő van itt alkalmazva, de nem csak ez a feladata. Korábban is volt ilyen, 
amikor 10 – 20 között volt a fizikai állomány létszáma ugyanennyi feladatra. Most összesen 3 
fő végzi azt, amit korábban 10-20 fő.  Igaz, hogy azon a szakfeladaton van alkalmazva a 
dolgozó, de minden mást csinál, és bármikor, bármilyen munkára behívható. Egyébként a 
temető fenntartása az önkormányzatnak kötelező feladata.  Tehát jelenleg a korábbi 10-20 fő 
munkáját 3 fő végzi. A közhasznúaktól – főleg az újfajta foglalkoztatásban – nem lehet 
elvárni, hogy éjjel-nappal rendelkezésre álljanak, és nem is olyan emberek, amikre ezeket a 
feladatokat rá lehet bízni. 
 
Simon Lórántné: Tudomásul veszi a választ. De amikor más munkakörben végezte a munkát, 
akkor a Szabadság útról nem vitte el a földet, amikor ők azt kérték. És nem is ásták olyan 
mélyre az árkot, mint kellett volna. 
 
Fodor Albert: A fagy miatt nem lehetett már mélyíteni, nem bírták tovább mélyíteni. Amint az 
idő engedi, vissza fognak térni a megkezdett munkához. 
 
Bibliák István: Ő nem fogadja el a választ. Amikor fel kellett rakni a földet, az még nem volt 
fagyos. Így balesetveszélyes lett az út. A kiadott munkák elvégzését számon kell kérni. 
Javasolja, hogy az új foglalkoztatásban ne napi 4, hanem napi 8 órát dolgozzanak majd, havi 
két hétben. Reggel be kell iratkozni, ki kell osztani a munkát, ki kell adni névre szólóan az 
ehhez való szerszámot, majd délután beszedni azokat, beírni a jelenléti ívet. Szigorúan 
számon kell kérni a munkát mindenkitől.  
 
Andó Zoltánné: Nagyobb ellenőrzés szükséges a közfoglalkoztatás terén.  A művelődés és 
sport szakfeladaton lévő bérköltség nagyon magasnak tűnik az 1 fő létszámhoz viszonyítva.  A 
házi segítségnyújtás szakfeladaton lévő bérköltség alacsonyabb, mint a temetőn, vagy a 
közművelődésnél lévő. Miért? 
 
Galyas András : Nem  lehetne-e áttenni a temető karbantartást a non-profit szervezethez? Így 
kevesebb lenne a személyi juttatás.  
 
Hodop Istvánné: A segélyre 77 millió Ft van tervezve. Ez rengeteg. Helyi rendelet 
megalkotását javasolja arról, hogy aki nem tartja rendbe a lakókörnyezetét, ne részesüljön 
bérpótló juttatásban. Egyetért azzal, hogy az étkezési hozzájárulás a konyhához kerüljön. 
 
Simon Lórátné:  A köztisztviselők részére a  cafetéria juttatás meg fog szűnni? Csak a 
kötelezőt kell megadni.  
 
Bibliák István: Nem részletes a költségvetés, nem látja a pontos adatokat, hogy mire mennyit 
terveznek. Van tervezve jubileumi jutalom, vagy soros lépés? Ezt sem látja. Így nem tudja 
elfogadni. Azt sem tudja, hogy miért ment át az Önkormányzat az OTP-től a Sajövölgye 
Takarékszövetkezethez? Tervezve van a tehergépkocsi vizsgadíja? Ezt sem látja. Miért csak 
egy fő van tervezve a művelődési háznál? Hogyan lesz a hitel visszafizetés? Semmit sem lát az 
előterjesztésben. Így nem fogadja el. Miért nincsenek itt az intézményvezetők? Már többször is 
kért kimutatást a hivatal létszámáról, besorolási adatokról, de nem kapta meg. 
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Fodor Albert: Árokkal kapcsolatban: ha kiment volna, akkor látta volna, hogy nem tudták 
tovább mélyíteni. Volt olyan lakó, akinek így volt jó, volt akinek nem így.  Nem lehet 
mindenkinek megfelelni. 
Közhasznú foglalkoztatás: tisztában vagyunk ezzel a problémával, így kértük a foglalkoztatás 
engedélyezését. 8 órában fognak, felváltva dolgozni. Egy munkahelyen lesznek foglakoztatva, 
kivéve azokat, akik az intézményeknél kapnak munkát. A többiek egy helyen lesznek, nem 
lesznek több csapatra osztva, mert úgy lehetetlen figyelni rájuk. Ha nem lennének a 
közfoglalkoztatottak, működni sem tudnánk, hiszen ők vannak az intézményeknél és a 
hivatalnál is.  A műszaki csoport csak 3 fő, csak azokkal a településtisztasági és a 
karbantartási feladatokat nem lehet megoldani. A művelődési házhoz egy fő bére és járulékai, 
valamint egy fő tiszteletdíja van tervezve. A művelődési ház igazgatója az elmúlt évben kérte 
áthelyezéséhez való hozzájárulásunkat a Megyei Múzeumhoz. A rudabányai múzeum 
igazgatója lett főállásban. Családsegítő: eddig 1 fő volt, de március 1-től átvesszük a 
rudabányai családsegítőtől a másik főt is, belefér a normatívába, így inkább mi fogjuk 
foglalkoztatni. 2 x 9 főt fognak gondozni. A szociális rendelet módosítását előkészíti a jegyző 
úr és a szociális bizottság. A mucsonyi önkormányzattal el kell számolni az étkeztetés 
költségét. Ez még nem történt meg, így nincs benne az anyagban. 
Az iskolai létszámleépítésről: a testületnek nincs joga arra, hogy eldöntse, kiket mozdít el a 
helyéről. Jelenleg 14 főből 3 szakos tanár van, a többi tanító. Mint minden intézménynél, 
biztosítani kell a költségtakarékos gazdálkodást. 
A köztisztviselőktől már mindent elvettek, amit lehetett. Ruhapénzt, 13. havi juttatást. Helyette 
van a kötelező cafetéria (sokkal kisebb összeggel). Ennyit kapnak. Semmi többet. 
A bértömeg meghatározása az önkormányzat feladata. Hogy ezen belül hány fővel, és kikkel 
végeztetjük el a feladatokat, ahhoz nincs köze. 
Hitel felvétele: amikor olyan helyzetbe kerültünk, hogy elkerülhetetlen volt a hitel felvétele 
kértünk az OTP-től. Nem tudta adni. 40-50 önkormányzat akkor már átvitte a számlavezetését 
a Sajókazai Takarékszövetkezethez. A testület felhatalmazása alapján mi is így tettünk. 
Azonnal kaptunk 10 millió Ft folyószámlahitelt, így tudtunk bért és segélyt fizetni. A 10 millió 
Ft-ból az OTP-nek vissza kellett fizetni 6,3 millió Ft fennálló bérhitelt, így csak 3,7 millió Ft-
os tudtunk felhasználni a bérekre. 
 
Bibliák István: December 28-án volt egy beszélgetés.  Akkor csak arról beszéltünk, hogy 
olyan számlavezető pénzintézetet keresünk, ami olcsó, korrekt, tisztességes.  Szendrőt nem 
kérdezték meg, pedig lehet, hogy az még olcsóbb lett volna, mint a Sajóvölgye. Nem is 
döntöttek róla, csak beszélgettek. Nem testületi ülés volt. 
 
Fodor Albert: December 28-án testületi ülés volt. Azért lettek összehívva, hogy döntést 
hozzanak. Meg is történt a döntés. A döntés előtt tájékozódtak. Ez a pénzintézet tette a 
legkorrektebb ajánlatot. 
 
Simon Lórántné: Nem kapott kellő tájékoztatást a döntés előtt. Ő beszélt a Szendrő és Vidéke 
Takarékszövetkezet elnökével, azt mondta, nem is keresték meg. 
 
Fodor Albert: Tájékozódtunk, és megtudtuk, hogy nem rendelkeznek olyan kondíciókkal, hogy 
számunkra szükség esetén azonnal hitelt tudjanak biztosítani. 
Utólag mindenki mást mond. Utólag az OTP is azt mondta, adott volna hitelt. Mikor kértek, és 
2-3 napon belül kellett volna, akkor azt mondták, 2-3 hónap. 
Már kétszer járták végig ezt az utat, mert már tavaly is szerettek volna pénzintézetet váltani. 
 

 4



Dr. Szécsi Ottó: 8 órásfoglalkoztatást terveztünk első perctől fogva. Helyi rendeletet a 
szociális bizottság elnökével egyeztetve készíti majd elő. Cafetéria: a közszolgálatban 
dolgozóktól minden juttatást elvettek. A fizetés is csökken, hiszen még az infláció mértékével 
sem emelték. Egyre rosszabb a köztisztviselők helyzete. Csak az lett betervezve, amit a törvény 
enged. Jubileumi jutalom: tervezve van, idén egy fő kap. Soros lépést az IMI program kezeli, 
automatikusan történik a magasabb besorolási osztályba történő léptetés. Izsófalván 
nincsenek intézményvezetők. Az ülést viszont nyilvános, bárki részt vehet rajta.  
A hivatali létszámról készült kimutatást az ügyiratforgalommal együtt odaadta Bibliák István 
képviselőnek. A többi adat nem közérdekű, nem fogja leírni, hogy kinek mennyi a bére, nem 
kíván egyik dolgozóval sem bíróságra menni. 
Munkabérhitel: annak intézésére, hogy a dolgozók és a segélyen lévők megkapják a 
juttatásukat csupán 1-2 nap állt a rendelkezésre. A Sajóvölgye Takarékszövetkezet 
megoldotta.  
Arról, hogy hitelt kellett felvenni, senki nem tehet. Az elmúlt pár évben 80 millió Ft-tal 
csökkent az önkormányzat támogatása.  Ez az oka a hitelfelvételnek. 
Az étkezési norma: amint Múcsonnyal megtörténik az egyeztetés, beépül a költségvetésbe.  
Rudabányától 2 éve akarjuk elhozni a családsegítőt, most végre sikerült. 
Az Önkormányzat a szociális rendeletében megfogalmazza, hogy kit illet meg a segély. De 
nem biztosítja a segély teljes összegét, csak a 80 %-át. A többit az önkormányzatnak kellene 
kigazdálkodnia. Honnan? Hiszen nincs bevételünk. 
A költségvetés mellékleteit úgy készítettük el, ahogyan azt jogszabály előírja. Aki ennél 
részletesebben is kíváncsi rá, jöjjön be, nézze meg, nincs rejtegetnivalónk.  
 
Fodor Albert: Az ÖNHIKI pályázatot is más formában kell benyújtani, más az elbírálás 
alapja is. Holnap jönnek ellenőrizni a Dózsa György úti felújítás pénzügyi elszámolását. 
 
Bibliák István: Tételesebb, részletesebb kimutatás kell. Részletesebb szöveges előterjesztés. 
Máskor a döntés előtt kapjanak nagyobb tájékoztatást, és ne csak telefonon keresztül 
értesüljenek a dolgokról. Vízárok kérdése: ne kelljen megint őszig várni arra, hogy 
megcsinálják. 
 
Andó Zoltánné: Akkor azt is tudatosítani kell az emberekben, hogy a képviselőknek időnként 
elfoglaltsága van, és ez a távollét a munkahelyéről igazolt távollét. 
 
Galyas András : A rudabányai kistérség  látja el  családsegítő és gyermekjóléti  feladatokat. 
A házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést azonban ne adjuk át, ahhoz ragaszkodjunk, 
oldjuk meg magunk. Maradjon itt a feladatellátás. A szendrői takaréknak nincs kondíciója 
arra, hogy önkormányzatok számláit vezesse. Szociális rendelet módosítás: szükségszerű. 
Elkészítik a javaslatot. Tiszteletdíj: ebben a helyzetben semmiképpen nem támogatja az 
emelést. 
 
Fodor Albert: 20 fő az önkormányzatnál foglalkoztatottak száma (védőnő, takarító, konyha, 
szoc. gondozók, köztisztviselők, fizikai állomány). Két főt tudunk még esetleg áthelyezni a non-
profit szervezethez, de ez sem oldja meg a problémánkat. 
 
Bibliák István: A tiszteletdíj emelése most erkölcstelen lenne. Most ne nyúljunk hozzá.  A 
Gyöngyösi Róbert levelében vannak jó dolgok, az alap lehet a rendelet módosításhoz. 
 

 5



Ötvös Béla: Közmunkaprogram: keményebben kell ellenőrizni, jobban meg kell követelni a 
munkát. Szabadság úti vízelvezető árok: tényleg a lakók hőbörögtek. Őt hívták a dolgozók, 
hogy segítsen, mit csináljanak. A lakosok egy része nem segíti a munkát, hanem akadályozza. 
Tiszteletdíj: máshol több a tiszteletdíj, és többet kap az alpolgármester és a bizottsági elnök, 
mint a többiek. Itt a 6 képviselő tiszteletdíja annyi, mint egy ember bére. Ez nem sok. Félévkor 
térjünk vissza a tiszteletdíj kérdésére. 
 
Simon Lórántné: Szeretné látni a döntés előtt az írásos anyagokat. Jöjjünk be a hivatalba, 
nézzük meg, és utána döntsünk. 
 
Fodor Albert: Jöjjenek be, nézzenek meg mindent, ami szükséges a döntéshez. 
 
Hodop Istvánné: A szociális rendelet módosítását javasolja. Még mindig van normatíva 
visszafizetési kötelezettségünk. Törekedni kell rá, hogy pontos adatokat adjunk meg, hogy ne 
kelljen visszafizetni. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Az intézményegység vezetőknek kell odafigyelni, hogy pontos adatokat 
adjanak, és arra, hogy amire külön normatívát igényelnek, az le legyen dokumentálva, 
szakvéleménnyel alátámasztva.  A sajátos nevelési igényű tanulók után több normatíva jár, de 
azt, hogy valaki sajátos nevelési igényű, szakértőnek kell alátámasztani. Ez nem volt meg a 
2006-2007-es tanévben. Ezért kell ilyen sok normatívát visszafizetni. 
 
Hodop Istvánné: Kb. 15 évvel ezelőtt volt olyan, hogy 2 hetet késett a dolgozók fizetése.  
Emlékszek, hogy milyen nagy gondot jelentett.  
 
Galyas András : Tegnap volt polgárőrök részére megbeszélés. Ott értesültünk róla, hogy 
lejárt a gépkocsi műszaki vizsgája. Javasolja, hogy a lehetőségekhez képest idén is 
támogassák a megtisztult polgárőrség munkáját. 
Az, hogy a segély kifizetése elsőbbséget élvez mint a  munkabér kifizetése a mindenkori 
kormány hibája. 
 
Fodor Albert: A normatíva 10 millió nagyságrendekkel csökkent.  
 
Simon Lórántné: Az esti falopások megelőzése érdekében a polgárőröket kérte, hogy 
napközben mutatkozzanak a Szabadság úton. Talán lesz valami visszatartó ereje. A lakók a 
polgárőrökkel összefogtak a lopások számának visszaszorítására. A rudabányai rendőrőrs 
hozzáállása negatív. 
 
Galyas András : A belügyminisztérium hozzáállása is ilyen negatív. 
 
Fodor Albert: A polgárőrség megújult. Morális válságban voltak, de reméljük már vége. 
 
Ezután az Önkormányzat 5  szavazattal, 2 ellenszavazattal  megalkotja a 2/2011. (II.21.) 
Önkormányzati rendeletet a 2011. évi költségvetésről. 
 
Fodor Albert: Kéri, hogy döntsenek az ÖNHIKI pályázat benyújtásáról. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Lesz még egy döntés ebben az ügyben, amikor már pontosan fogjuk tudni, 
hogy mi legyen a határozat jogszabály szerint előírt szövege. Most csak arról döntsenek, hogy 
előkészítik a pályázat benyújtását. 
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Az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

5/2011.(II.15)sz. Ök. Határozat 
Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 
 
Az Önkormányzat 
 
Pénzügyi gondjainak enyhítésére ÖNHIKI pályázat benyújtását 
határozza el. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat 
előkészítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
 

Az Önkormányzat a 4. napirendi pont keretén belül az Önkormányzat gazdasági 
programjának elfogadása c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Ez csak elképzelés. A megvalósítás attól függ, hogy mit kapnak, mire lesz 
pénzügyi fedezet. A pályázatok állnak,  a megnyert pályázatra sem küldik a pénzt. 
A Széchenyi pályázatoknál lesz lehetőség fűtés korszerűsítésre, tető, nyílászáró cseréjére 
pályázni. Fő célunk a működőképesség megőrzése. A művelődési házat jelenleg nem fűtjük, 
csak akkor, ha ott rendezvény van.  
 
Hodop Istvánné: Az elképzelések jók. Munkahelytermés: csak akkor tudunk lépni, ha ebben 
segítséget nyújtanak. Közlekedési, parkolási lehetőség: az óvoda előtt is gondot jelent a 
parkolás.  Játszótér: pályázat útján lehet megvalósítani. A temető körbekerítését nem tartja 
fontosnak, legfeljebb ha kötelező. 
 
Fodor Albert: Úgy kellene lennie. De hiába írják elő, ha nincs pénz, nem lesz körbekerítve. 
 
Hodop Istvánné: Az autóbuszvárókban fellépőt kell építeni, hogy az idősek fel tudjanak lépni 
a buszra. 
 
Bibliák István: A főút mellett egy szakaszon nagyon mély a vízelvezető gödör. Félő, hogy 
valaki beleesik.  Az Izsó Miklós út 51-71 között az útpadka veszélyes. KPM felé jelezni kell 
( beszakadt az úttest). 
 
Simon Lórántné: Gyalogátkelőt kell kialakítani az iskola, óvoda és a kórház előtt. 
 
Galyas András : A Mária-tárónál lévő volt zöldség boltot le kellene bontatni, és a buszvárót 
öblösíteni. A programot elfogadhatónak találja. 
 
Fodor Albert: Kezdeményeztük az öblösítést, de még a VOLÁN sem támogatta. Volt már ilyen 
irányú felmérés. 
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Galyas András : Mérnek a rendőrök a településen, ez jó. Ha lesz pályázati lehetőség, akkor 
pályázni kell a Patak út aszfaltozására, valamint a Szabadság úti bekötők aszfaltozására is. 
 
Fodor Albert: Rudabányán lesz a kistérségi társulás, így kedvezőbb besorolást kapunk. 
 
Galyas András : A temető körbekerítésénél fontosabb a temetőn nagyobb parkoló kialakítása. 
 
Fodor Albert: Véleménye szerint ha kiméretnék a területet beljebb kerülnének a kerítések, és 
maradna bőven terület parkolásra. 
 
Galyas András : Elfogadásra javasolja az előterjesztést. Az új kistérség jobb lesz, kedvezőbb 
lesz a besorolás, így az önerő is a pályázatoknál. 
 
Andó Zoltánné: Fontos a patakmeder szabályozása is. 
 
Fodor Albert: Tisztítani fogják a medret. Erre két pályázat is ki van írva. 
 
Simon Lórántné: Értékesíteni kell a bérlakásokat. 
 
Fodor Albert: Még 4 lakás van. 
 
Ötvös Béla: Az évben nem tudunk olyan pályázatot benyújtani, amihez önerő kell. Hitelt nem 
kellene felvenni. 
 
Hodop Istvánné: Patakmeder rendezése elsődleges feladat. Fontos lenne a Munkás, Deák úti 
útpadka melletti gödrök helyrehozatala, az árkok tisztítása. 
 
Galyas András : Látta azt, ahogyan a KPM emberei dolgoztak. Amit reggel a gödörbe 
szórtak, az estére már nem volt benne. 
 
Ötvös Béla: Máshol is így van ez. Ő sokat közlekedik látja. A mentalitással van baj. 
 
Bibliák István: A számonkérés hiánya annak, ahogyan dolgoznak. Mintavételt kell kérni. 
 
Ötvös Béla: Saját laborjaik vannak. Itt veszik a mintát.  
 
Dr. Szécsi Ottó: 2010-2014 évre szól a gazdasági program. 
 
Az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

6/2011.(II.15.) sz. Ök. Határozat 
Tárgy: Az Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása 
 
Az Önkormányzat 
 
a 2010 – 2014 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját jelen 
határozat melléklete szerint elfogadja. 
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Az Önkormányzat az 5. napirend keretén belül a Pályázat kiírása háziorvosi állás 
betöltésére c. napirendet tárgyalja. 
 

 
Simon Lórántné: Hol lesz közzétéve a pályázat? A szolgálati lakás belekerül-e a hirdetésbe? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Az Egészségügyi Közlönyben kerül meghirdetésre, valamint közzé lesz téve a 
KSZK honlapján, és a település honlapján is.  
 
Bibliák István: Nem lehetne csak vállalkozási formában meghirdetni? Szakmai program 
csatolását kérhetjük. Mit kíván tenni Izsófalva egészségügyi helyzetének javítására? 
Ragaszkodik hozzá, hogy kerüljön kiírásra a szolgálati lakás biztosítása is. 
 
Andó Zotánné: A rendelő átadása előtt szükség lesz leltározásra. Az Önkormányzat és az Izsó 
Bt. vagyonát külön kell választani. 
 
Galyas András: A jelenlegi formában nem működhet tovább? 
 
Fodor Albert: Fél évre kaptunk engedélyt az ebben a formában történő működtetésre. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Milyen formában hirdessük meg? Vállalkozásban, vagy közalkalmazotti 
jogviszonyban? Erről a testület határoz. 
 
Fodor Albert: Mind a két formában hirdessük. 
 
Galyas András : Sok az üres, eladó praxis a környéken. Nincs jelentkező rájuk. 
 
Bibliák István: Ha erre sem lesz jelentkező, akkor hogyan tovább? 
 
Fodor Albert: Akkor csak helyettesítéssel tudjuk megoldani. 
 
Bibliák István: Akkor visszavonja a korábbi javaslatát. Kerüljön mindkét formában 
hirdetésre. 
 
Galyas András : Ingyen is átadhatjuk a praxist a vállalkozó háziorvosnak. 
 
Hodop Istvánné: A két szolgálati lakásban bérlők vannak. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Van másik lakás a bérházban. 
 
Fodor Albert: Csak a közalkalmazotti jogviszonyban álló orvosnak jár szolgálati lakás, a 
vállalkozónak nem. Így hirdetjük meg. 
 
Az Önkormányzat az elhangzott javaslatok alapján 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

7/2011.(II.15.)sz. Ök. Határozat 
Tárgy:  Pályázat kiírása háziorvosi állásra 
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Az Önkormányzat  
 
Pályázatot ír ki Izsófalva háziorvosi állás betöltésére, jelen határozat 
melléklete szerint. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 15 nap 
 

 
Az Önkormányzat a 6. napirendi pont keretén belül Közművelődési szolgáltatás 
biztosítására együttműködési megállapodás c. napirendet tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Nem kérnek hozzájárulást. Javasolja megkötni a megállapodást. 
 
Fodor Albert: A kazincbarcikai kistérségi társulás 32 települése összesen 20 millió Ft-tal 
kevesebb támogatást kapott, mint az új, rudabányai társulás 22 települése. 
 
Galyas András : Azért a feladatellátásért ami Kazincbarcikán marad, fizetnünk kell? 
 
Bibliák István: Lesz okmányiroda is Rudabányán? 
 
Fodor Albert: Igen, terveznek Okmányirodát. Ami ott marad feladat, ezért ők kapják a 
normatívát.  
 
Galyas András : Még többen jönnének át az új társulásba. 
 
Andó Zoltánné: Kéri, hogy a polgármester folyamatosan tájékoztassa a testületet a kistérségi 
társulás helyzetéről. 
 
Ezután az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

8/2011.(II.15.) sz. Ök. Határozat 
Tárgy:  Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központtal kötendő 
együttműködési megállapodás 
 
Az Önkormányzat  
 
Felhatalmazza a polgármestert az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és 
Soprt Központtal a  sporttal kapcsolatos feladtok megvalósítása érdekében 
kötendő együttműködési megállapodás aláírásával. 
 
 

Az Önkormányzat a 7. napirendi pont keretén belül az indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja. 
 
Fodor Albert: A Sivák Bt azzal a kéréssel fordul az Önkormányzathoz, hogy az orvosi ügyelet 
üzemeltetésre vonatkozó szerződésbe az inkasszó lehetőségét beépíthesse. 
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Az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

9/2011.(II.15.) sz. Ök. Határozat 
Tárgy: Orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos szerződés módosítása 
 
Az Önkormányzat 
 
Hozzájárul, hogy a Sivák Bt-vel a rudabányai orvosi ügyelet működtetésére 
kötött szerződésbe az inkasszó lehetősége beépítésre kerüljön. 
 
 

 
Fodor Albert: Javasolja, hogy a testület erősítse meg korábbi döntését, és számszerűen is 
határozza meg a felvehető bérhitel összegét Ft-ban. 
 
Az Önkormányzat a javaslattal egyetért, és 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

10/2011.(II.15.) sz. Ök. Határozat 
Tárgy:  Munkabérhitel felvétele 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a 
Sajóvölgye Takarékszövetkezettől 5.800.000 Ft munkabér hitel 
felvételét határozza el. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel 
futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és 
járulékainak megfizetését – a felhalmozási és tőke jellegű 
kiadásokat megelőzően – vállalja. 
 
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért 
hitelt eseti jelleggel 2011. február 28.-től kívánja igénybe venni és 
2012. február 27.-ig visszafizeti. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 3nap 
 

 
 

Dr. Szécsi Ottó: Javasolja a rendezési terv módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 
 
Bibliák István: Mennyibe került a módosítás? 
 
Fodor Albert: Nem került semmibe, aki kezdeményezte a módosítást, kifizette az árát. 
 
Ezután az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 3/2011.(II.  21.) 
önkormányzati rendeletet mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Dr. Szécsi Ottó: A Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezete kérésére megmutatta 
nekik a volt CKÖ irodát, ezt szeretnék most bérbe venni. 
 
Hodop Istvánné: Van helyi szervezetük? 
 
Fodor Albert: Van. Ha nekik biztosítunk, másoknak is biztosítani kell. 
 
Ötvös Béla: Rendszeres használatra kérik. Azt ígérik, hogy karban is fogják tartani, de erre 
nem kötelezhetőek, ez a bérbeadó dolga. 
 
A lakosság részéről megjelent Bacskovszky Rezső kér szót. 
 
Bacskovszky Rezső: Ha bérbe ad valamit az önkormányzat, akkor azt neki kell rendbe tartani. 
 
Fodor Albert: Beszéljünk velük, addig ne döntsünk. 
 
Az Önkormányzat a polgármester javaslatával egyetért. 
 
Galyas András : Az iskola igazgatójáról kaptak a képviselők egy  félévi beszámolót az iskola  
munkájáról. Nem igazán érti, mert nem kérték. Vannak benne olyan  dolgok, amiket nem ért: 

- takarítószerekkel kapcsolatos felvetés 
- hitoktatással kapcsolatos megjegyzés 
- iskolaotthonnal kapcsolatos felmérés 
- védőnői látogatás hiánya 
- mulasztások 

 
Hodop Istvánné: Május végén vagy júniusban szoktak beszámolót készíteni, amikor vége van 
az oktatási évnek. Nem érti, hogy erre a beszámoló készítésére most hogyan került sor. 
 
Galyas András :  Ő sem érti, hogy miért is készült most ez a beszámoló. 
 
Bibliák István: Képviselői egyeztetés nélkül került sor a művelődési ház ideiglenes 
bezárására, a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejének megváltoztatására. Nem készült 
még munkaterv a testületi ülések összehívására.  A polgármesternek tájékoztatni kell a 
testületet a két ülés között hozott döntésekről, a meghozott határozatok végrehajtásáról. A 
jegyzőkönyvet két hitelesítőnek kell aláírnia. Az ülés végén lehetőséget kell adni a közérdekű 
bejelentésekre. A temető körbekerítésével kapcsolatban – új temető kialakításán is 
gondolkodni kell. 
 
Andó Zoltánné: Orvosi rendelés már másfél éve a jelenlegi rend szerint van, mégsem tudják 
az emberek. Pedig a honlapon is fent van, hirdetőkön is, a rendelőben is ki van írva. 
 
Fodor Albert: Semmiféle törvényt nem szegtek meg, amikor takarékossági intézkedések miatt 
a hivatali munkaidőt megváltoztatták. Nem lett kevesebb az ügyfélfogadási idő. Szükség esetén 
a művelődési ház is kinyit. 
Javaslatot tesz az oktatási-nevelési intézményben dolgozók étkezési hozzájárulásának 
megállapítására. A javaslat, napi egyszeri, egy adag ebéd a közalkalmazottaknak. 
 
Az Önkormányzat a polgármester javaslatát elfogadja, és 7 szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozza: 
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11/2011.(II.15.) sz. Ök. Határozat 
Tárgy:  Étkezési hozzájárulás mértékének meghatározása 
 
Az Önkormányzat  
 
Az oktatási-nevelési intézményekben és az önkormányzat konyháján dolgozó 
közalkalmazottak részére étkezési hozzájárulás címén napi egyszeri egy adag 
meleg étkezést (ebédet) biztosít 216.-Ft+áfa/adag áron.  

 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
Ezután az Önkormányzat Simon Zoltán izsófalvai lakos kérelmét tárgyalja. 
 
Nevezett az ülésen jelen van, hozzájárul a kérelme nyílt ülésen való megtárgyalásához. 
 
Andó Zoltánné: Melyik területről van szó? Milyen tevékenységet akar ott végezni? 
 
Simon Zoltán: Ez a széntároló épülete, és annak a környéke. Az épületbe szeretne műhelyt 
létesíteni a saját gépkocsit javítására, ezen felül parkolni szeretne a kamionokkal. 
 
Andó Zoltánné: Milyen környezetszennyezéssel jár ez a tevékenység? 
 
Simon Zoltán: A környezetvédelmi előírásokat be kell tartani. Ezek garanciális autók, újak, 
nem szennyezik a környezetet. 
 
Andó Zoltánné: Mi az ott lakók véleménye? 
 
Simon Zoltán: Még nem kérdezte, de meg fogja kérdezni. 
 
Hodop Istvánné: Ide jönne az iparűzési és a gépjármű adó? 
 
Simon Zoltán: Igen, ide jönne. 
 
Bibliák István: Az ott lakók véleményét figyelembe kell venni. 
 
Simon Zoltán: Betartja az előírásokat. 
 
Bibliák István: Hol lesznek a rendezvények? 
 
Fodor Albert: Azt a területet nem érinti. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Ha szükséges le kell folytatni a telepengedélyezési eljárást, és minden 
előírást be kell tartani. 
 
Simon Zoltán: A járművek zajcsökkentési technológiával vannak ellátva. Ezért külföldön és 
közlekedhet éjjel, nappal. Az üzemanyag kibocsátás 5-ös besorolású, azaz nagyon jó. Délután 
17 óra után már nem is dolgoznának. Bejárás a Patak út felől lenne. Veszélyes rakományt is 
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szállítanak, olyat, ami nem kerülhet a szabadba. De megrakott autóval nem fognak ott 
parkolni. Üres, bár tisztítatlan autókkal állnak be. 
 
Galyas András : Ez a terület egy gyalogutat is érint. Azt nem szabad lezárni. Van itt egy 
tűzcsap is. 
 
Simon Zoltán: Akár utat is csinál. Nem akarja lezárni a gyalogutat sem. 
 
Fodor Albert:  Javasolja, hogy a jegyző és a kérelmező készítse elő az esetleges-adásvételt. 
 
Az Önkormányzat a polgármester javaslatával egyetért. 
 
Ötvös Béla: A lakosságot előre fel kell készíteni, tájékoztatni arról, hogy mit szeretnének. 
 
Galyas András : Lehet-e telephelyet létesíteni belterületen? 
 
Simon Zoltán: Igen, lehet. 
 
Ezután az Önkormányzat zárt ülésen folytatja a munkáját. 
 
 

K.mf. 
 

 Fodor Albert       Dr. Szécsi Ottó 
 Polgármester            jegyző 
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