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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. április 13-án megtartott  rendkívüli 
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 
 
   
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. 
 
Bejelenti, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítői:  Galyas András és Hodop Istvánné 
képviselők. 
 
Polgármester  ismerteti, hogy a rendkívüli ülés összehívására az iparűzési adó módosítása 
miatt volt szükség Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, melyet jelenlévők egyhangúlag 
az alábbiak szerint fogadnak el: 
 

1.) Iparűzési adó módosítása 
Előterjesztő: polgármester 

2.) Patakmeder iszaptalanítása 
Előterjesztő: polgármester 
 

Az Önkormányzat az 1. napirendi pont keretén belül az iparűzési adó módosítása c. 
napirendet tárgyalja. 
 



 
 
 
Dr. Szécsi Ottó: Január 1-től változott a helyi iparűzési adóról szóló törvény. Április 14-ig 
kaptunk határidőt a rendeletünknek a törvényi változás miatti módosítására. 
A tervezetet megkapták, kéri annak elfogadását. 
 
Az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag megalkotja a  4 /2011.(IV.15.) sz. rendeletét, 
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Az Önkormányzat a 2. napirendi pont keretén belül a patakmeder iszaptalanítása c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Voltak kint az ÉKÖVIZIG szakemberei, és egyeztettek a tervezett munkákról. 
A takarítást és az iszapszedést csak az előírt engedélyek birtokában lehet elkezdeni. Addig 
nem kezdhetünk hozzá a munkához. 
 
Galyas András: Melyik szakaszt nézték? 
 
Fodor Albert: Azt a leszűkült rész, (az iskolától fel) ahol kiöntött most is a patak. Azt 
mondták, nem az önkormányzat, hanem az állam feladata a patakmeder szabályozása. Ehhez 
mi kevesek vagyunk. 
 
Bibliák István: A nyomvonal nem fog változni? Mert akkor vízjogi létesítési engedélyezésre is 
szükség van. 
 
Fodor Albert: Mi csak a takarítást végezhetjük el. 
 
Galyas András: A széntároló melletti részen nagyon sok a fagyökér a patakmederben. 
 
Fodor Albert: Ezt szeretnénk csinálni. Takarítást és iszapszedést. Erről kell egy határozatot 
hozni, mely alapján a szakhatósági engedélyeket be tudjuk szerezni. 
 
Galyas András: Hová fogják rakni az iszapot? Mennyi a védőtávolság? 
 
Fodor Albert: A patak középpontjából 6 m a védőtávolság. 
 
Az Önkormányzat az előterjesztés alapján 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2011.(IV.13.) sz. ÖK. Határozata 
Cím: Izsófalva Patakmeder tisztítása 
 
Az Önkormányzat  
 
az Izsófalva Nagyközség területén áthaladó Ormos-patak takarítását 
(iszapszedés, szemét eltávolítás) határozza el, az esőzések miatt esetlegesen 
bekövetkező patakmeder áradás elkerülése érdekében. 
 



Utasítja a polgármestert, és a jegyzőt, a medertakarításhoz szükséges 
engedélyek beszerzését követően a munkálatok megkezdésére. 
 
 
Felelős: jegyző, polgármester 
 

Miután több hozzászólás nem volt, polgármester az ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Fodor Albert       Dr. Szécsi Ottó 
 polgármester               jegyző 
 
 
 
 Galyas András      Hodop Istvánné 
 jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 
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