
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. 
 
 
 
Szám:  235/5/2012. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én  megtartott rendkívüli 
üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Bibliák István képviselő 
    Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
    Ötvös Béla alpolgármester 
   Simon Lórátné képviselő 
  
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
  Taskóné Lengyel Krisztina pénzügyi előadó 
   
 
 
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.  
 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak szerint fogadnak 
el: 
 

1.) Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata 
módosítása, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadása 

Előterjesztő: jegyző 
 
2.) Szakfeladatrend módosítása 
Előterjesztő: jegyző 
 
3.) Önkormányzati határozat módosítása 
Előterjesztő: jegyző 
 

 1



4.) Könyvvizsgáló megbízása 
Előterjesztő: polgármester 
 
5.) Közérdekű önkéntes tevékenység biztosítása Izsófalva Önkormányzatánál 
Előterjesztő: polgármester 
 

 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata módosítása, egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okirat elfogadása c. napirendet tárgyalja, a 2. napirend keretén belül pedig a 
szakfeladatrend módosítása c. napirendet. 
 
 
Dr. Szécsi Ottó: Az alapító okirat módosítására az új államháztartási törvény és az 
önkormányzati törvény módosítása miatt van szükség. A Polgármesteri Hivatal az új 
törvény szerint önkormányzat intézményeként működik. Vezetője a jegyző. El kell 
különíteni az önkormányzati és a polgármesteri hivatali feladatokat. Emiatt kell 
módosítani az alapító okiratot is. Kötelező önkormányzati feladat a kötelező parkolásról 
való gondoskodás, ami nem szerepelhet a Hivatal alapító okiratában, viszont az 
Önkormányzat szakfeladatrendjében szerepeltetni kell. Ez nem a Hivatal, hanem az 
Önkormányzat feladata. Így a hivatali szakfeladatrendet is módosítani kell, fel kell bele 
venni a közterületen parkolásról gondoskodást.  
 
Fodor Albert: Fél év múlva újra változnak a feladatok. 
 
Bibliák István: Hogyan oszlik meg a feladat a hivatal és az önkormányzat között? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Azt akarják látni, hogy pontosan mennyiből gazdálkodnak az 
intézmények. Mennyi a kiadása a Hivatalnak, mennyi az Önkormányzatnak. A 
kötelezettségvállalás sem a polgármester, hanem a jegyző feladata. 
 
Ötvös Béla: A feladatok is növekednek ezzel a változással. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Külön számlaszáma van a hivatalnak és az önkormányzatnak. 
 
Bibliák István: A hatáskörök szétvallásával hogyan változik a felelősség kérdése? 
 
Ötvös Béla: A parkolás lehetőségét az önkormányzatnak kell biztosítania? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Igen, ez az önkormányzat feladata. A felelősség a hatáskör gyakorlójáé. 
 
Ezután az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

   
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületén 
24/2012. (III.27.) Határozata
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Tárgy: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratának 
módosítása 
Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
9./ A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége: 
   
020000 Erdőgazdálkodás (törölve) 
 
421 Út, vasút építése (törölve) 
421100 Út, autópálya építése (törölve) 
422 Közműépítés (törölve) 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (törölve) 
 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (törölve) 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése. (törölve) 
 
811000 Építményüzemeltetés (törölve) 
812000 Takarítás (törölve) 
813000 Zöldterület-kezelés (törölve) 
841191 Nemzeti ünnepek programjai (törölve) 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (törölve) 
 
8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek (törölve) 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 
szolgáltatások (törölve) 
841401 Közvilágítás (törölve) 
841402 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (törölve) 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai (törölve) 
841902 Központi költségvetési befizetések (törölve) 
 
8621     Általános járóbeteg-ellátá s(törölve) 
862101 Háziorvosi alapellátás (törölve) 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (törölve) 
 
 88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (törölve) 
889921 Szociális étkeztetés (törölve) 
889922 Házi segítségnyújtás (törölve) 
 
88994 Lakásépítési, -vásárlási támogatások (törölve) 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás (törölve) 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások (törölve) 
 
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatá s(törölve) 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés (törölve) 
890301 Civil szervezetek működési kiadásai (törölve) 
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89044 Közfoglalkoztatás (törölve) 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (törölve) 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása (törölve) 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás (törölve) 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (törölve) 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat döntéséről értesítse a Magyar 
Államkincstár Területi Igazgatóságát.  
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 3  nap 
 

 
Az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 25/2012. (III.27.) Határozata 
 
Tárgy: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító 
Okiratának módosítása 
 
Az Önkormányzat az alapító okirat módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 
1./ A költségvetési szerv neve: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala 
 
2./ Székhelye:    3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64. 
 
 
3./ Létrehozásáról rendelkező határozat:      

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 7/1990. (X. 10.) 
számú határozata alapján létrejött költségvetési szerv. 

 
4./ Irányító szervének neve, székhelye: 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete, Izsófalva, Izsó Miklós út 64. 

 
5./Az 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés g) pontja szerinti gazdálkodási 
besorolása: 

A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. 

 
6./ A Polgármesteri Hivatal vezetőjének kinevezési rendje: 

A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző, akit 
nyilvános pályázat útján, külön jogszabályban 
meghatározott eljárási rendben és időre, a jogszabályban 
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meghatározott képesítési követelmények figyelembe 
vételével nevez ki Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete. 
 

7./ A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 
megjelölése: 
 

A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjai köztisztviselői 
(Polgármesteri Hivatal köztisztviselői), közalkalmazotti 
(házi segítségnyújtás és étkeztetés), illetve munkavállalói 
(gépjárművezető, karbantartó, közcélú, hivatalsegéd) 
jogviszony keretében látják el feladataikat. 
 

 
 
8./ A Polgármesteri Hivatal közfeladata: 

A Polgármesteri Hivatal külön jogszabályban 
meghatározott, és jelen alapító okiratban részletezett 
önkormányzati, valamint egyes állami feladatokat lát el. 

 
9./ A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége: 
 
      Szakágazati besorolás:  
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

841 Közigazgatás 
8411 Általános közigazgatás 
84111 Törvényhozás, önkormányzati jogalkotás, államhatalmi szervek tevékenysége 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
84112 Általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
84117   Általános gazdasági, társadalmi tervezési, valamint statisztikai tevékenységek az 
             állam különböző szintjein 
841173 Statisztikai tevékenység 
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 
8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai 
841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai) 
841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai) 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
 
843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
852000 Alapfokú oktatási intézmények, programjainak komplex támogatása 
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852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése 1-4 évfolyam 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése 5-8 évfolyam 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek 
 
 

882 Önkormányzati szociális támogatás 
 

882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások 
88211 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
889924 Családsegítés 
8822 Önkormányzati természetbeni ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk 
8430 Kötelező társadalombiztosítás 
84303 Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása 
562100 Rendezvényi étkeztetés 
5629 Egyéb vendéglátás 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562919 Egyéb étkeztetés 
 
381 Hulladékgyűjtés 
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, 
átrakása 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 
411000 Épületépítési projekt szervezése 
412000 Lakó- és nem lakóépület építése 
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A települési önkormányzat köteles gondoskodni: 
az egészséges ivóvízellátásról, óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, 
az egészségügyi és szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és köztemető 
fenntartásáról, köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. 
 
10./ A költségvetési szerv illetékessége: 
A Polgármesteri Hivatal illetékessége Izsófalva Nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 
 
A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
 
Az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 26/2012. (III.27.) Határozata 

Tárgy: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat szakfeladatrendjének módosítása 
 
Az Önkormányzat a szakfeladatrendjét az alábbi szakfeladattal egészíti ki: 
 

SZAKFELADATREND IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
Belső szabályzat 2012. január 1-jétől 

 
Szakfeladat Megnevezés 
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat döntéséről értesítse a Magyar 
Államkincstár Területi Igazgatóságát.  
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 3  nap 
 

 
Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül az Önkormányzati határozat módosítása c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: A folyószámlahitel módosításáról szóló határozatunkat kell módosítani, 
2013. január 6 helyett a visszafizetés határideje: 2012. december 31. 
 
Dr. Szécsi Ottó: A módosításra a stabilitási törvény hatályba lépése miatt van szükség. 
 
Ezután az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
       27/2012. (III.27.) Határozata 

  Tárgy: Önkormányzati határozat módosítása 
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Az Önkormányzat 
 
A  91/2011. (XII. 08.) számú határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
A Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél 2011. január 6-án átmeneti 
pénzügyi gondjai enyhítésére, valamint közszolgáltatási és 
államigazgatási feladatainak folyamatos működtetéséhez megkötött, 
éven belüli lejáratú, határozott időre, 2012. január 6-ig megkötött 
folyószámla-hitelkeret szerződésének 2012. december 31-ig történő 
meghosszabbítását határozza el. 

Felhatalmazza a polgármestert a folyószámla szerződés aláírásával. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 
 

 
 

 
Az Önkormányzat a 4. napirend keretén belül a könyvvizsgáló megbízása c. napirendet 
tárgyalja. 
 
Fodor Albert:  A könyvvizsgálói feladatok ellátásával javasolja az Auditax -4J Kft-t megbízni. 
Évek óta ők végzik ezt a feladatot, munkájukkal maximálisan elégedett volt mindig a testület. 

 
Ezután az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 
 

 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
       28/2012. (III.27.) Határozata 

  Tárgy:  Könyvvizsgáló megbízása 
 
Az Önkormányzat 
 
A könyvvizsgáló feladatok ellátásával az AUDITAX-4J Kft-t (3529 
Miskolc, Perczel Mór u.26.) bízza meg. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy fenti döntés alapján a megbízási 
szerződés elkészítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 8 nap 
 

 
Az Önkormányzat az 5. napirend keretén belül a Közérdekű önkéntes tevékenység 
biztosítása Izsófalva Önkormányzatánál c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: A Munkaügyi Központtal egyeztetve felhívásokat tettek közzé önkéntes 
munkavégzésre. Április 1-től április 30-ig szervezik a munkát. Aki tavaly nem tudta 
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teljesíteni a 30 napos munkát, attól idén elvonták a segélyt. Hiába fordultak bírósághoz, 
nekünk adtak igazat, helybenhagyták a döntésünket.  
 
Hodop Istvánné: Hány órás a munka? 
 
Dr. Szécsi Ottó: 4-6-8 óra is lehet. Mi 6 órásra tervezzük.  A polgármesteri hivatal már 
fogadott önkénteseket, ehhez minden engedéllyel rendelkezünk, de az önkormányzati 
feladatok ellátására az önkormányzatnak is fogadnia kell, erről kell döntés. A jövő évi 
segély feltétele a 30 napos munkavégzés. 
 
Andó Zoltánné: 25 főt vesznek fel? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Most ennyit, később többet. 
 
Andó Zoltánné: Lehet velük a patakmedret tisztíttatni? 
 
Fodor Albert: Igen, fogják is csinálni. 
 

Ezután az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
       29/2012. (III.27.) Határozata 

 Tárgy: Tárgy: Közérdekű önkéntes tevékenység biztosítása  
Izsófalva Önkormányzatnál 
 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő – testülete 
hozzájárul, hogy az Önkormányzat fogadó szervezetként közérdekű 
önkéntes tevékenység formájában önkénteseket foglalkoztasson.  
 Az önkéntesek személyéről, valamint az elvégzendő 
munkafeladatokról Izsófalva nagyközség polgármestere dönt.  
A fogadó szervezet munkaruhát nem, csakis a munkavégzéshez 
szükséges eszközöket, szerszámokat biztosítja.  
Az önkéntes tevékenységet végző személy egyéb kötelezettségeit és 
jogait az önkéntes szerződés rögzíti.  
 
Felelős: Fodor Albert polgármester, Dr. Szécsi Ottó jegyző 
Határidő: azonnal 
 

 
Miután több hozzászólás nem volt, polgármester megköszöni a megjelenést, és az ülést 
bezárja. 
 

K.m.f. 
 

 Dr. Szécsi Ottó     Fodor Albert 
      Jegyző      polgármester  
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