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Szám:  50-16/2011. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én  megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
    Ötvös Béla alpolgármester 
    Simon Lórántné képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
  Lengyelné Taskó Krisztina pü. előadó 
  Budainé Kadlóth Ágnes  pü. előadó?? 
 
Távolmaradását előzetesen jelezte: Bibliák István  képviselő. 
 
A lakosság részéről megjelent: 4 fő érdeklődő állampolgár.    
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel  a 7 fő képviselő közül 6  fő jelen van, így azt megnyitja. 
 
Polgármester  ismerteti a napirendi pontokat, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak 
szerint fogadnak el: 
 
1.) Féléves költségvetési tájékoztató megtárgyalása 

Előterjesztő: polgármester 
 
2.) Költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: polgármester 
 
3.) Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előterjesztő: jegyző 
 

4.) Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési  
Szabályzatának megtárgyalása 
Előterjesztő: jegyző 
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5.) Településrendezési terv elfogadásáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: jegyző 

 
6.) Indítványok, javaslatok 
 
 
- Szikra Önkéntes Centrum felajánlása 
- Police Mobil Bűnmegelőzési Szolgálat támogatás kérése 

  
Zárt ülés: 
 
- Egressy Béni út 68 szám alatti önkormányzati ingatlan megvásárlása 
- Csikiné Putnoki Csilla izsófalvai lakos iskolakezdési támogatás iránti kérelme 
- Elek Noémi első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelme      

 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a  Féléves költségvetési tájékoztató 
megtárgyalása c. napirendet tárgyalja. 
 
Galyas András: A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra 
javasolja.  Természetesen tudjuk, hogy ez a tájékoztató nem ad teljes képet a pénzügyi 
helyzetről, azt talán a III. negyedéves beszámolónál fogjuk reálisabban látni. A kiadás és 
bevétel kb. 50 – 50 %.  Most érkeznek be a kintlévőségek ( adók ), majd később látunk 
tisztább képet a pénzügyi helyzetről. 
 
Fodor Albert: Szeptember 15 az adók befizetésének határideje. Tehát később fogunk reális 
képet látni, a III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolónál. A költségvetés 
alulfinanszírozott, bármilyen takarékosan is gazdálkodunk, akkor is hiánygazdálkodást 
folytatunk évek óta. A költségvetés hiányos, nem áll rendelkezésre a működéshez szükséges 
anyagi forrás. A létszám tovább már nem csökkenthető, az már veszélyeztetné a 
feladatellátást.  Még nem jelentettek ugyan csődöt, de közel állnak hozzá. A bevételek a 
béreket és járulékait is alig fedezik. 
 
Simon Lórátné: Tudomásul veszi a tájékoztatót. Véleménye szerint lehetne még spórolni, ha 
a temetőnél lévő egy fő létszám helyett a feladatot közmunkában oldanánk meg, mint a 
szomszédos településen. Megbízási szerződést kellene kötni vele, temetésenként pl. 5000 Ft-
ért látná el a gondnoki feladatokat. Így lehetne spórolni. 
 
Hodop Istvánné: És mit csinál 5000 Ft-ért? Rendben tartja a temetőt? 
 
Simon Lórántné: Nem ő tartja rendben a temetőt, Ha temetés van, kinyit, kirakja a 
dekorációt, stb. 
 
Fodor Albert: Aki azon az álláson van, az a dolgozó nem csak a temetőgondnoki feladatokat 
látja el, hanem gondoskodik a temető karbantartásáról, ezen felül irányítja a közmunkásokat, 
ha kell ebédet hord, gépkocsit vezet, irányított az árvízi munkában, a patakmeder 
szabályozásban.  Korábban 27 fő volt a hivatal fizikai állományának a létszáma. Ma 3 fő. Ez 
alá nem csökkenthetik.  Nem tudja, hogy ha a létszámot átcsoportosítanák máshová ( pl. 
műszaki állomány), az mennyivel lenne jobb. A hozzátartozók már egyáltalán nem hajlandók 
gondozni a temetőt, elvárják, hogy mindent a hivatal oldjon meg.  Nagyon jó lenne, ha 
mindenki legalább a saját sírja körül rendbe tartaná a területet, így csak az utakat kellene 
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kaszálni.  Évente 30- 45 temetés van. 5000 Ft-ot fizetni temetésenként az sem kevés. De a 
kaszálás, az út kövezése stb. még mindig nem lenne megoldva.  Ez a létszám csak oda van 
tervezve, de lehetne bárhol máshol. Ha áthelyezzük, azzal még nem takarítunk meg semmit. 
 
Simon Lórátné: A szomszéd településen így működik, itt is meg lehetne próbálni. A temetőt 
pedig a közfoglalkoztatottak tartják rendbe. 
 
Fodor Albert: Csak technikai kérdés, hogy a dolgozó bére hol szerepel.  
A hivatalok működését is teljesen  át akarják alakítani. Egy önkormányzat, egy polgármester, 
egy dolgozó. Ezt tervezik.  Állami iskola, és óvoda lesz. A közmunka programot központilag 
fogják irányítani.  Nem tudja, hogy hogyan fog működni a rendszer. Körjegyzőségeket 
átnézik, újra rendezik. A jegyzők a kormányhivatalokhoz tartoznak majd. Ezeket a terveket 
egy mai ülésen hallotta. 
 
Ötvös Béla: Szerinte egyre rosszabb lesz, nem lesz javulás. 
 
Fodor Albert:Nem tudja, hogyan lesz. Meg akarják szüntetni az ide-oda költözést, az 
együttélést, különélést. Segélyt csak az kapna, aki dolgozik. Korkedvezményes nyugdíj csak a 
bányászoknál marad meg. A többit felülvizsgálják. A kistérségek körzetét is felülvizsgálják. 
Kijelölik, hogy körjegyzőségben ki kihez tartozzon. 
 
Ötvös Béla: Mindent szétrombolnak, azt is, ami jól működik. 
 
Fodor Albert: A jövő évi költségvetésről még nem lehet semmit tudni.  Január 1-től rengeteg 
változás várható, ez biztos. 
 
Hodop Istvánné: Csak arra diplomájára kaphat a pedagógus pótlékot, amit használ. Hiába 
van több is, amit nem használ, arra nem kaphatja meg a pótlékot. 
 
Galyas András:  Körjegyzőség alakításában már régen gondolkodtunk, de eddig nem tudtuk 
megoldani, most meg már talán nem is lenne jó. A temetőhöz rendelt  egy fő: lehet máshová 
tenni, de azzal nem spórolunk, a munkájára más területen is szükség van.  Akik itt vannak 
még fizikai állományba, azok bármilyen munkára bevethetőek.  
 
Simon Lórántné: Ő csak azért mondja, mert spórolni lehetne vele. 
 
Fodor Albert: Azt akarja, hogy rúgjuk ki? Mert csak azzal spórolnának, ha megszüntetnék az 
állást. 
 
Galyas András: Tehetjük máshová, de akkor ott fog megjelenni a bér. 
 
Simon Lórátné: Máshol így oldják meg, így olcsóbb. 
 
Galyas András: Aki ott van, annak csak az a munkája. Aki itt van, annak minden más is.  
 
Simon Lórántné: Elkészült a táblázat, amit kért? 
 
Fodor Albert: Havi bontású táblázat nincs, de feljöhet, és megnézheti a havonkénti 
könyvelést. Több önkormányzatnál még ilyen adatokat sem adnak ki, mint amit mi kiadunk. 
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Ötvös Béla. A mérleg mutatja meg igazán a gazdálkodást.  
 
Fodor Albert: 29 millió Fr-tól 22 millió Ft-ra csökkent a tartozás.  Jó lenne, ha mindenki 
befizetné az adó és egyéb tartozását az önkormányzat felé. Jelenleg még minden dolgozó 
megkapja a fizetést, kifizetik a segélyt, működik a konyha, a közüzemi díjak fizetése 
folyamatos, az ÉHG felé áll fenn nagyobb tartozás. 
Az iskolához lehet, hogy szakértőt kellene hívni, aki jártas a tantárgyfelosztásban, és esetleg 
még adhat javaslatot a megszorításra. Ő ehhez nem ért. A tervezett létszámcsökkentés 
megtörtént. 
Az óvodai gázkazán cseréjére nagy szükség lenne, még ha a rendszer többi részéhez egyelőre 
nem is nyúlnak. A kazánt azonban mindenképpen cserélni szükséges. 
 
Ötvös Béla: Sok összetevője van egy fűtési rendszer üzemeltetésének. Csak egyik összetevője 
a kazán. Át kellene nézni az egész rendszert. Mennyibe kerülne egy új kazán? 
 
Fodor Albert: Minimum 200 e Ft. Jó lenne valami fűtéskorszerűsítési pályázat. 
 
Andó Zoltánné: Kiírták-e már a Bursa Hungarica pályázatot? Fogunk-e csatlakozni? Van-e 
rá fedezet? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Semmire sincs fedezet, hiszen hiányból gazdálkodunk. 
 
A lakosság részéről megjelent Bacsó Attila kér szót. 
 
Bacsó Attila: A hiány csökkentése érdekében megtennék-e a képviselők, hogy lemondanak a 
tiszteletdíjukról? Mert vannak olyan települések, ahol ezt a képviselők megtették. Nem ebből 
élnek, nem a fizetésük. A tiszteletdíj és járulékai együtt évente nagyon sokra jön ki. 
 
Fodor Albert: Volt már olyan, hogy a felvett tiszteletdíjról lemondtak, és valamilyen 
közösségi célra felajánlották. 
 
Bacsó Attila: Ő nem egy alkalomról, hanem a ciklusról beszél. 
 
Ötvös Béla: Ő vajon lemondana-e a fizetése egy részéről csak azért, mert rossz helyzetben 
van az egészségügy, és azon a területen dolgozik? 
Nagyon sokat  forgatnak vissza a tiszteletdíjból, pl. a bálokban a civil szervezetek részére. 
Bruttó 40 e Ft-ot kapnak. 2002-tól ez az összeg változatlan.  Nem kért és nem kapott, nem is 
kap külön alpolgármesteri tiszteletdíjat. Annyit kap, mint a többiek.  Ha valaki dolgozik, 
azért pénz jár. Így gondolja. 
 
Andó Zoltánné: Nem kapnak külön díjazást a bizottsági tagságért, elnökségért sem. 
 
Bacsó Attila: Nem arra volt kíváncsi, hogy mennyit kapnak. 
 
Hodop Istvánné: Éppen ma reggel vetődött fel a képviselők körében az a gondolat, hogy egy 
konkrét célért lemondanának esetleg valamennyi tiszteletdíjról. 
 
Ötvös Béla:  Az állami vezetők mennyi pénzt kaszálnak. Az ország rossz gazdasági helyzete 
miatt mégsem mond le senki, semmiről.  A 16 %-os adókulccsal is a magas fizetésűek jártak 
jól, mégsem mondanak le róla. 
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Andó Zoltánné: Mennyivel tartoznak a rudabányai orvosi ügyeletnek? 
 
Lengyelné Taskó Krsiztina: : 1, 5 millió Ft-tal, az évben még nem fizettek. 
 
Andó Zoltánné: Ott is vannak olyan kiadások, melyeket az ügyelete működtetőnek ki kell 
fizetnie. 
 
Fodor Albert: Javasolja a tájékoztató elfogadását. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
      58/2011.(VIII.24.)számú Határozata 
     Tárgy: Féléves költségvetési tájékoztató elfogadása 
 
 
Az Önkormányzat 
 
A 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót 
elfogadja. 
 
 

Az Önkormányzat a 2. napirendi pont keretén belül a „Költségvetési rendelet módosítása” c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Változott néhány előirányzat, ezeket helyre kell tenni. Megjött az ÖNHIKI, a 
népszámlálási pénz, a mozgáskorlátozottak támogatása stb.  
 
Galyas András: A pénzügyi bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
 
Ezután az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag megalkotja a …………számú rendeletet, 
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Az Önkormányzat a 3. napirendi pont keretén belül az Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása c. napirendet tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést. 
 
Simon Lórátné: A következő napirend is SMSZ módosítás. Az másik SZMSZ? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Igen, van szervezeti működési szabályzata az önkormányzatnak, és a 
polgármesteri hivatalnak is. Ez az önkormányzaté. 
 
 

Ezután az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag megalkotja a …………számú rendeletet, 
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Az Önkormányzat a 4. napirendi pont keretén belül az Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása c. napirendet 
tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó:  Az írásos előterjesztést nem kívánja kiegészíteni. 
 
Fodor Albert: Azt tervezik, hogy a jegyzőt a polgármester és nem a testület fogja 
megválasztani.  A kormányhivatal alkalmazottja lesz. 
 

 
 

Ezután az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag megalkotja a …………számú rendeletet, 
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Az Önkormányzat az 5. napirend keretén belül a Településrendezési terv elfogadásáról szóló 
rendelet módosítása c. napirendet tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó: A megyei főépítész véleményezése után a rendeletet elfogadták, de korábban 
léptették hatályba, mint lehetett volna, ezért van szükség újabb módosításra. Leghamarabb a 
kihirdetést követő 30. napon lehet hatályba léptetni a rendeletet. 
 
 

Ezután az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag megalkotja a …………számú rendeletet, 
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Az Önkormányzat a 6. napirend keretén belül az indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja. 
 
 
Szikra Önkéntes Centrum felajánlása 
 
Hodop Istvánné: Az intézményeket tájékoztatni kell erről a lehetőségről. Aki akarja, keresse 
meg őket. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Ha nem lesz közmunka, szükség lesz ilyen önkéntesekre. 
 
Fodor Albert: Tájékoztatni kell a lehetőségről az intézményeket. 
 
Police Mobil Bűnmegelőzési Szolgálat támogatás kérése 
 
Fodor Albert: Nincs lehetőségünk arra, hogy bárkit is támogassunk anyagilag. 
 
Ötvös Béla: A rendőrség munkája szervezetlen, míg szabadon lopnak, verekednek, addig a 
rendőr az autóból integet ki. 
 
 
Simon Lórántné: Nem kapott választ a feltett kérdéseire. Kérte, hogy adjon tájékoztatást a 
közmunkát irányító non-profit szervezet a tevékenységéről, munkájáról. Tudja, hogy nem 
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termelhetnek profitot.  Nincs ellenőrizve a munka, nem megfelelő  a hatékonyság. 3 hétig 
kaszálták a pályát és környékét. 
 
Fodor Albert: Semmi akadálya a tájékoztatásnak. A következő ülésre meghívja a szervezet 
képviselőjét. 
 
Simon Lórántné: Baba-mama klub szerveződött a községben. Azt tervezik, hogy csinálnak 
egy jótékonysági bált, „ Táncoljunk játszóteret” elnevezéssel, melynek bevételéből a 
sportpálya mellett valahol játszóteret létesítenének. Februárra tervezik a rendezvényt. 
 
Fodor Albert: Természetesen keresnek megfelelő önkormányzati területet a játszótérnek.  
Támogatja a kezdeményezést. 
A közmunka szervezését, irányítását központilag fogják megoldani, nem a helyi 
önkormányzat feladata lesz. 
 
Andó Zoltánné: Ezeket az embereket nem lehet munkára fogni. Ha már 3 napot ledolgoztak, 
akkor az orvosi rendelőbe kötnek ki, és panaszkodnak. Mindnek fáj valamije. Véleménye 
szerint ki kell adni nekik a munkát, és akkor mehetnek haza, ha azt megcsinálták. Mind 
mögött nem állhat valaki, hogy nézze, dolgozik-e? 
 
Ötvös Béla: Úgy gondolta, hogy a nonprofit szervezetettel hatékonyabb lesz a munka. De 
semmi változást nem lát, nem érte el a célját a szervezet létrehozása. Úgy volt, hogy aki nem 
dolgozik, nem kap majd segélyt. Ha az orvoshoz mennek, és betegséget szimulálnak, nem 
küldheti őket az orvos vizsgálatra? 
 
Andó Zoltánné: Nem veszik fel őket táppénzre. Kapnak 2-3 napot, amit be kell majd 
dolgozniuk, és igazolják a napjukat.  
 
Hodop Istvánné: Ha nem figyelnek rájuk, eltűnnek. 
 
Andó Zoltánné: Azt is megválogatják, hogy milyen munkát akarnak végezni, és mi az, amit 
nem. 
 
Ötvös Béla: Aki megtagadja a munkát, azt ki kell rúgni. Most a temetőn kívül semmit sem 
csinálnak, mert nincs ember. Pedig a patakpartot lehetne kaszálni. 
 
Budainé Kadlóth Ágnes: Rudabánya önkormányzata létrehozott egy 100 %-ban 
önkormányzati tulajdonú kft-t, aki a közmunkásokat foglalkoztatja és vállalkozási 
tevékenységet folytat. A vállalkozás teljes bevételét visszaforgatják. De ők sem boldogulnak 
velük. A 4 órás munkaviszonynak nincs értelme, mire kimennek a munkaterületre, 
megreggeliznek, már elment a fele munkaidő. Aki beteg, és igazolást hoz, annak a napját 
igazoltnak tekintik ugyan, de bért nem kap rá. Ezt levonják a fizetésből az elszámoláskor.  A 
lakosság már semmi olyan munkát nem hajlandó elvégezni, amit korábban megcsináltak. 
Mindennel a közmunkásokra várnak. Akik azonban a rendszerbe kerülnek, szinte semmire 
sem használhatók. Az idősebb korosztály még jobban megcsinálja mit mondanak nekik, a 
fiatalok egyáltalán nem akarnak dolgozni.  A tervek szerint egy foglalkoztatott mellé két 
felügyelőt tennének.  Az az ember végzi a közmunka irányítását azon emberek 
vonatkozásában akik nem kerülnek a nonprofit szervezethez, aki a temetőgondnoki 
feladatokat is ellátja. 
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Dr. Szécsi Ottó: A nonprofit szervezet termel profitot, de azt visszaforgatja eszközökbe, 
anyagokba. Ha jelzi a munkafelügyelő, hogy valaki nem vette fel a munkát, annak megszűnik 
a segélye. Ha nem jelzi, akkor ezt maguktól nem tudhatják. 
 
Ötvös Béla: Direkt idegen munkavezetőt hoztak, hogy ő talán jobban bír az emberekkel. De 
nem lát javulást. 
 
A lakosság részéről megjelent Bacsó Attila kér szót. 
 
Bacsó Attila: A patakmederből kiszedett földnek mi lesz a sorsa? Azt mondták, ha kiszárad, 
elviszik. 
 
Fodor Albert: Még mindig nedves, ha kiszárad elviszik, vagy szétterítik. 
 
Bacsó Attila: Nála csak el kellene igazítani, nem kell elhordani a földet. 
 
Simon Lórántné: Az Egressy útra és a Szabadság útra is kellene fekvőrendőr. Megígérték, 
hogy utánajárnak, mik a feltételei a kihelyezésnek. De erre még nem kapott választ. MI az 
előírás a gyalogátkelőnek? Miért nem  lehet az iskola elé elhelyezni? 
 
Fodor Albert: Az iskola kanyarban van. Kanyarban nem lehet zebrát elhelyezni. Már 
többször megnézték, a posta előtt lehetne.  
A patakmeder rendezés költsége nettó 381 e Ft. 
 
???????????????? 
 
Fodor Albert: Zaklatásnak és sértésnek veszi, hogy Simon képviselőasszony részéről olyan 
hírek indulnak el, melyek rá nézve sértőek, és nem igazak. Pl. az, hogy 20 millió Ft hitelt 
vettek fel, melyből 5 millió Ft-ot ő kapott meg. A testület 15 millió Ft folyószámla hitelt 
felvételéről döntött. Ez történt, nem más. Amikor idejött dolgozni, az volt a legfontosabb 
célja, hogy átlátható legyen a pénzügyi helyzet mindenki számára. Ez volt a képviselői igény 
is.  Sokat dolgoztak rajta, de most minden tiszta, átlátható. Ha kérdés van, fel kell jönni, meg 
kell kérdezni, meg lehet nézni. 
Lezárult az ügyészségi vizsgálat, melyet a képviselő asszony indított. Megszüntették az ügyet, 
lezárták az eljárást, mivel nem találtak bűncselekményre utaló bizonyítékokat??????? 
Úgy gondolja, hogy senkinek sem hiányzott az a rendőrségi eljárás. 
 
Simon Lórántné: Nem veszekedni jött ide. Igaz, hogy megkérdezte, mi van a Berentétől 
kölcsönkért 5 millió Ft-tal, de a válaszával a polgármester a földbe döngölte. Ő nem 
pletykák, nem is úgy ismerik, mint aki pletykás.  Azt is kérdezték tőle, hogy igaz-e, hogy a 
polgármester keze benne van a bolt építésben, és az ő azt mondta, hogy nem tudja. Mert nem 
tudja.  Megint kérdezett, megint nem kapott választ. Úgy érzi, hogy soha nem kap választ a 
kérdéseire. 
 
Fodor Albert:  Fel fog jelenteni mindenkit, aki rossz hírét kelti, bárkiről is legyen szó. Ha 
kell, lesz tanú, és akkor ő jelenti fel a rágalmazókat. 
 
Simon Lórántné: Megvolt az oka annak a február havi ülésnek, majd négyszemközt elmeséli, 
ha érdekli. 
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Fodor Albert: Ha gondja van, kérdezzen, de ne rágalmazzon. 
 
Dr. Szécsi Ottó:  Olvasta a rendőrségi jegyzőkönyveket. Egyértelműen az volt a cél, hogy 
tönkretegye őket. Hogy menjen tönkre az életük, a családjuk, hogy veszítsék el a munkájukat. 
 
Simon Lórántné:  Mert a december havi jegyzőkönyvbe nem az volt leírva, mi volt. 
 
Galyas András: A polgárőrség újjá szerveződne, ha lenne megfelelő ember a vezetésére. 
Most lenne két jelentkező, akik vállalnák az ujjászervezést. Engedni kell nekik. 
 
Fodor Albert: Támogatja, helyre kell tenni a szervezet működését. 
 
Galyas András: A szoborkert felújítására 10 millió Ft-ot nyertünk, Nem tudjuk felhasználni, 
mivel nem tudjuk biztosítani az önrészt.  Ennek összege 2,5 millió Ft. Javasolja, hogy 
szervezzenek gyűjtést az önrészre. Legalább lehessen elkezdeni a munkát, később, ha nem is 
jön össze a teljes összeg, talán jobb pénzügyi helyzetben leszünk, és a különbözetet már 
hozzá tudjuk tenni. Ha  engedjük elveszni a pénzt, akkor teljesen feleslegesen ülünk itt. 
Javasolja, hogy mondjanak le  egy havi tiszteletdíjukról. A gyűjtést tegyük közzé a honlapon. 
Jövő tavasszal el lehetne indítani a felújítást. 
 
Andó Zoltánné: Támogatja a javaslatot. Szép látvány lesz, ha elkészül.  
 
Ötvös Béla: Régi vágya teljesülne, ha végre rendbe lenne a faluközpont. Támogatja a 
kezdeményezést. Nem hiszi azonban, hogy az önkormányzat kudarcaként kell elkönyvelni azt, 
ha nem tudja az önrészt biztosítani. 
 
Galyas András: Megnyertük a pénzt, de nem tudjuk felhasználni. Próbáljuk megoldani ezt a 
kérdést. 
 
Fodor Albert: A járda, és a faluközpont felújítására kiírt pályázatunkat szétszedték. Ezért 
készült több részletben a munka, ezért van még hátra ez a rész. 
 
A lakosság részéről megjelent Bacskovszki Rezső kért szót. 
 
Bacskovszki Rezső: A felhívás mellé kerüljön fel a netre a látványterv is. 
 
Budainé Kadlóth Ágnes: Van egy elkülönített számlánk a MÁK-nál, arra lehetne utalni a 
támogatásokat. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
      59/2011.(VIII.24.)számú Határozata 

                                   Tárgy:  Elkülönített számla használata 
 

Az Önkormányzat 
a szoborkert felújítására megnyert pályázati pénz önrészének 
biztosítására lakossági gyűjtést szervez. 
A befizetett hozzájárulások kezelésére a Sajóvölgye 
Takarékszövetkezetnél nyitott, a Magyar Államkincstárnál  vezetett, 
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55400242-11044341 számú ,egyéb elkülönített számla elnevezésű 
számlát jelöli ki. ?????????? 

Dr. Szécsi Ottó: A tiszteletdíjról le lehet mondani úgy, hogy a kézhez kapott, nettó 
tiszteletdíjat befizetik, vagy úgy, hogy hatályon kívül helyezik a tiszteletdíjról szóló rendeletet, 
és úgy határoznak, hogy az így felszabadult összeget a külön számlára utalják, az önrész 
biztosítására. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag megalkotja a …………számú rendeletet, mely 
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
      59/2011.(VIII.24.)számú Határozata 

                                   Tárgy:  Elkülönített számla használata 
Az Önkormányzat 
 
a  tiszteletdíjról történő lemondásból megtakarított összegnek a 
szoborkerti pályázat önrészének biztosítására kezdeményezett 
gyűjtéshez rendelt számlán történő elhelyezését rendeli el. 
 

 
Hodop Istvánné: Öregek Napját idén is javasolja megtartani, tavaly is nagyon jól sikerült.  
Kéri a szervezésben képviselők segítségét is. 
 
Fodor Albert: Molnár Géza volt izsófalvai lakos és társai kérése alapján támogatást adnának 
Izsófalván a szoborkertben 2. világháborús emlékmű elhelyezésére. Az anyagi fedezetet t a 
Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Hadigondozó Hivatal biztosítja. Kérik, 
hogy az Önkormányzat járuljon hozzá az emlékműnek a szoborkertben történő elhelyezéséhez. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
      60/2011.(VIII.24.)számú Határozata 

                                   Tárgy:  II. világháborús  emlékmű állítása 
 

  Az Önkormányzat 
 

 hozzájárul, hogy a „ szoborkertben” elhelyezést nyerjen a Honvédelmi     
Minisztérium anyagi támogatásával létesítendő II. világháborús 
emlékmű. 

 
 

Galyas András: Úgy kell kijelölni a helyét, hogy amikor felújítják a szoborkertet, ne legyen 
útba. 
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Ezután az Önkormányzat zárt ülésen folytatja a munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 

  
Dr. Szécsi Ottó       Fodor Albert 
  Jegyző        polgármester 
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