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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember  28-án  megtartott 
rendkívüli  üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Bibliák István képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
    Ötvös Béla alpolgármester 
    Simon Lórántné képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
 
Távolmaradását előzetesen jelezte:  Galyas András képviselő. 
 
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.) Visszatérítendő támogatás visszafizetése 

Előterjesztő: polgármester 
2.) Rudabányai rendőrőrs parancsnok kinevezése 

Előterjesztő: polgármester 
3.) Iskoláért Alapítvány megszüntetése 

Előterjesztő: polgármester 
4.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás 

Előterjesztő: polgármester 
5.) Indítványok, javaslatok 

Zárt ülés 
Farkas Julianna izsófalvai lakos kérelme 
Előterjesztő: jegyző 
 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a visszatérítendő támogatás visszafizetése 
c. napirendet tárgyalja. 
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Fodor Albert: A legújabb értesülések szerint az ÖNHIKI pályázatokat októberben 
bírálják el. Szeptemberre vártuk, ebből akartuk visszafizetni a berentei önkormányzatnak 
a kölcsönt. Mivel még nincs döntés, így nem kapunk támogatást, bevételünk nincs, így 
nem tudjuk kifizetni a kölcsönt. Kéri, hogy járuljanak hozzá, hogy haladékot kérjenek a 
visszafizetésre, december 31-ig. 
 
Hodop Istvánné: Ezt kell tennünk, nincs más megoldás. 
 
Bibliák István: Kell lennie egy tervnek, hogy mi van akkor, ha az első terv valami miatt  
nem valósul meg. Ha magunktól nem találunk megoldást, akkor meg kell bízni egy külső 
céget, készítsen ő javaslatot. Mi az a kiadás, amit még csökkenteni lehet? Hol lehet még 
spórolni? Dolgozzanak ki alternatívát, hogy ha nem jön be az ÖNHIKI, akkor hogyan 
tovább? Mit tehetünk? Ne borsodi szakértő legyen, hanem idegen. A lakosság 
megnyugtatást szolgálná, hogy mindent megteszünk a csőd elkerülése érdekében. 
 
 
Fodor Albert: Azzal egyetért, hogy nézzék meg szakemberek, hogyan lehetne még jobban 
spórolni. A fedezetét nem tudja honnan biztosítjuk. 
 
Bibliák István: Hogyan tovább, ha nem kapunk ÖNHIKI-t? Miből fizetjük vissza 
Berentének a kölcsönt? 
 
Fodor Albert: Nem tudja, nem látja a megoldást, a kiutat. Csak az ÖNHIKI lehet a 
megoldás. 3,6-4 millió Ft-os normatívából nem lehet kifizetni a számlákat és a 
tartozásokat még akkor sem, ha minden dolgozót elküld. 
 
Hodop Istvánné: A belső ellenőrök nem tudnák megcsinálni ezt a fajta átvilágítást? Az 
lenne a legolcsóbb. 
 
Fodor Albert: Meg lehet kérdezni tőlük, lehet, hogy az olcsóbb lenne. 
 
Ötvös Béla: Nem arra gondoltak, hogy a belső ellenőr a gazdálkodás törvényességét 
vizsgálja meg. Hanem arra adjon választ, mi az, ami fölösleges kiadás. Van-e felesleges 
létszám, vagy felesleges tevékenyég? Ha ezt valaki vizsgálja, az biztosan nem olcsó. És 
lehet, hogy nem tud okosabbat mondani, mint amit mi is tudunk. 
 
Bibliák István: Adjon valaki árajánlatot, utána döntsünk. 
 
Fodor Albert: Máshol is ilyen gondok vannak, persze ez számunkra nem vigasz. 
 
Bibliák István: Meddig kérünk haladékot a visszafizetésre? 
 
Fodor Albert: Az év végéig. 
 
Ezután az önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
      66/2011.(IX.28..)számú Határozata 
     Tárgy:  Visszatérítendő támogatás visszafizetése 
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Az Önkormányzat 
 
Kezdeményezi, hogy Berente Községi Önkormányzat az  általa 
nyújtott kölcsön visszafizetésének határidejét 2011. december 31-ig 
hosszabbítsa meg. 
 
Felhatalmazza a polgármester, hogy az erre irányuló kérelmet 
terjessze elő Berente Község Önkormányzat felé. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: szeptember 30. 
 

Az Önkormányzat a 2. napirend keretén belül a rudabányai Rendőrőrs parancsnok 
kinevezése c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetője azzal a kéréssel fordul a 
testülethez, hogy Takács Viktor Dániel r.fhdgy őrsparancsnoki kinevezéséhez járuljon 
hozzá. 

 
Ezután az önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
      67/2011.(IX.28..)számú Határozata 

                               Tárgy:  Takács Viktor Dániel r. fhdgy. őrsparancsnokká történő  
         kinevezése 

 
Az Önkormányzat 
 
Takács Viktor Dániel rendőr főhadnagy  Rudabányai Rendőrőrs 
őrsparancsnokká történő kinevezéséhez hozzájárul. 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy fenti döntéséről a Kazincbarcikai 
Rendőrkapitányság Vezetőjét tájékoztassa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 

Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül az „Iskoláért Alapítvány”  megszüntetése c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Dr. Csontos Jánosné. Mint az Iskoláért Alapítvány egyik alapítója azzal a 
kéréssel fordul az Önkormányzat, mint a másik alapító felé, hogy az 1993-ban létrehozott 
„ Iskoláért Alapítványt” ellenőrizzék, esetleg  szüntessék meg. 
 
Bibliák István: Létezik még a kuratórium? 
 
Fodor Albert: Elvileg működik.  
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Bibliák István: Zárjuk rövidre a kérdést. Mi lesz az alapítványi vagyonnal? El kell vele 
számolni. A bíróságon kezdeményezni kell a megszüntetést.  
 
Fodor Albert: Összehívja az érintetteket egy megbeszélésre, és tájékoztatja a testületet az 
ott elhangzottakról. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Az alapítvány vagyonát át kell adni az újonnan létrejött, de ugyanilyen 
céllal működő alapítványnak. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot: 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

      68/2011.(IX.28..)számú Határozata 
                               Tárgy:  Iskoláért Alapítvány megszüntetése 

 
Az Önkormányzat 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Iskoláért Alapítvány  
ellenőrzésével, esetleges megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket 
megtegye. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 
 

Az Önkormányzat a 4. napirend keretén belül a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozás c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Most érkezett a felhívás. Tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére nem 
javasolja a csatlakozást. 
 
Andó Zoltánné: Anyagi  fedezet hiánya miatt nem tudunk csatlakozni. 
 
Az Önkormányzat a polgármester  javaslata alapján 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

      69/2011.(IX.28..)számú Határozata 
                               Tárgy:  Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos döntés 
 

Az Önkormányzat 
 
A 2012. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázaton  anyagi fedezet hiányában nem kíván részt venni 
 

 
 
Dr. Szécsi Ottó: Az egész faluban elszaporodtak a patkányok. A szakemberrel végeztetett 
patkányirtás  nagyon sokba kerülne. Vagy mindenhol meg kell csinálni, vagy sehol. 
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Fodor Albert: A lakosság segítségét kell kérni. Kértünk árajánlatot, 2,2 millió Ft lenne az 
irtás költsége. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Pénz kellene rá, de nincs. 
 
Hodop Istvánné: Azok miatt van ez a helyzet, akik nem tartják rendbe a portájukat. 
 
Fodor Albert: Körbe kell járni a falut, le kell fényképezni ahol gond van, fel kell őket 
szólítani, ha kell, meg kell büntetni. 
 
Hodop Istvánné: A patakba öntik a szemetet, meg a partra, azért van ennyi patkány. 
 
Simon Lórántné: Korábban már döntött a testülete róla, hogy a tiszteletdíjának az összegét 
július 1. napjától módosítják, mivel annak egy részéről lemondott. Kéri, hogy a határozatban 
a dátum kerüljön módosításra, az július 1. helyett június 1. legyen. 
 
 
Az Önkormányzat  6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
      70/2011.(IX.28..)számú Határozata 

                               Tárgy:  Önkormányzati határozat módosítása 
 

 Az Önkormányzat 
 A 47/2011.(VI.24.) számú önkormányzati határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
Simon Lórántné képviselő tiszteletdíjának 17 000 Ft/hó összeggel 
történő csökkentését 2011. június 1. napjától 2012. március 31. napjáig 
tudomásul veszi azzal, hogy a korábbi határozat alapján június 
hónapra  felvett tiszteletdíj összege helyesbítésre kerüljön. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a június havi tiszteletdíj helyesbítéséről 
gondoskodjon. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 
Ezután az Önkormányzat zárt ülésen folytatja a munkáját. 
 

K.m.f. 
 

 Dr. Szécsi Ottó      Fodor Albert 
     Jegyző       polgármester 
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