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Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Bibliák István képviselő 
    Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
   Simon Lórántné képviselő 
  
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
  
Távolmaradását előzetesen jelezte: Ötvös Béla alpolgármester 
 
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.  
 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak szerint fogadnak 
el: 
 

1. Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosítása 
Előterjesztő: polgármester 

2. 2011. évi pénzmaradvány felosztása 
Előterjesztő: polgármester 

3. Az egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 
Előterjesztő: jegyző 

4. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása.  
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Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül az Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása c. napirendet tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó: A MÁK kérésére az alapító okirat 5.,7.,8., és 9. pontját a kiküldöttek 
szerint szükséges módosítani.  A módosítás után az alapító okiratot egységes szerkezetbe 
foglalva is el kell fogadni. 
 
Az Önkormányzat az előterjesztés alapján 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
51/2012.( V 29.) Határozata 

Tárgy: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 
módosítása 
 
 
 
5./Az 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) pontja szerinti gazdálkodási besorolása: 

A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. 

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

A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjai közszolgálati 
(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. 
A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat működésével, 
valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat lát el 

 
9./ A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége: 
 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841126  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841127  Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évfolyam 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyam 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
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882111 Aktív korúak ellátása 
882125 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat döntéséről értesítse a Magyar 
Államkincstár Területi Igazgatóságát.  
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 3  nap 

 
 
Az Önkormányzat az előterjesztés alapján 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
52/2012.( V 29.) Határozata 
 
Tárgy: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratának módosítása 
 
 
Az Önkormányzat az alapító okirat módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
Ez az alapító okirat módosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján készült. 
 
 
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 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) 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 közszolgálati 
(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. 
A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat működésével, 
valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
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 
841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841127  Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
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) 
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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 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évfolyam 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyam 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
 
 

882 Önkormányzati szociális támogatás 
 

882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások 
88211 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások 
882111 Aktív korúak ellátása 
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 gépjármű-szerzési és –átalakítási 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 
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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 
 
 
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 a 2. napirend keretén belül a 2011. évi pénzmaradvány felosztása c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó: A pénzmaradvány felosztását a zárszámadást követően kell elfogadni. Nincs 
erre konkrét határidő, de ennek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 
 
Bibliák István: A pénzügyi bizottságnak nem kellett volna előzetesen megtárgyalni ezt az 
előterjesztést? 
 
Galyas András: Nincs jelentősége, azért is nem hívott össze külön bizottsági ülést. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Nem érinti a költségvetést. Csak papíron maradt meg a pénz. Nem plusz 
pénz, és nem is hiány. 
 
Az Önkormányzat az előterjesztés alapján 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
53/2012.( V 29.) Határozata 
Tárgy: 2011. évi pénzmaradvány felosztása 

 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata a 2011. évi pénzmaradvány felosztását az alábbiak 
szerint fogadja el: 
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A zárszámadási rendelet 12/c. melléklete alapján: 
 
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:                                   16.368.-Eft. 
 
Korrekció utáni költségvetési pénzmaradvány:                      16.790.-Eft. 
 
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:                           16.790.-Eft 
 
 
A 2011. évi pénzmaradványt rövid lejáratú kötelezettségek terhelik: 
 
Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatására kapott  
2012. évben elszámolandó támogatás:                                   4.658.-Eft  
Rövid lejáratú kölcsönök:                                                       4.000.-Eft 
Rövid lejáratú hitel:                                                              13.558.-Eft 
Szállítói tartozás:                                                                   16.877.-Eft 
Helyi adó túlfizetés:                                                                2.489.-Eft 
Adó zárás alapján egyéb kötelezettség:                                   221.-Eft 
 

 
 

Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül Az egyes szabálysértési rendelkezések hatályon 
kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása c. napirendet tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Az új szabálysértési törvény szerint a helyi önkormányzati rendeletből 
minden szabálysértési rendelkezést hatályon kívül kell helyezni. A jövőben a kirívóan 
közösségellenes cselekményekről lehet rendeletet alkotni.  
 
Hodop Istvánné: Iskolai hiányzás miatt akkor már nem a jegyzőhöz kell feljelentést tenni? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Ami április 15. utáni hiányzás miatt a kormányhivatalnál kell megtenni a 
feljelentést. 
 
Bibliák István: Mit jelent az, hogy csökkenhet a jogkövető magatartás? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Azt jelenti, hogy még több szabálysértést követnek majd el. 
 
Bibliák István: El fog szabadulni a pokol. Senki sem gondol arra, hogy mi lesz a 
településeken. Az ügyfelek nem fognak bemenni Miskolcra panaszt tenni. Ennek így semmi 
értelme. Tönkre tették az államigazgatást.  Nem látja értelmét ennek az új rendelkezésnek. Itt 
fog lecsapódni minden. A jegyző nem fog tudni intézkedni sem az illegális szemétlerakókkal, 
sem a kutyájukat veszélyeztetőkkel szemben. 
 
Hodop Istvánné: Mi az, ami itt marad a szabálysértésből? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Semmi. A kormányhivatal jár el szabálysértési ügyekben. 
 
Galyas András:  2013-tól nem lehet forráshiány. Ha csökken a bevétel, azt mivel fogják 
pótolni? Hiszen a szabálysértésekből jelentős bevétel származik. Hogyan lesz az, hogy 
Miskolcon változtatják át a büntetést közmunkára, de itt lehet majd letölteni? 
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Dr. Szécsi Ottó: A szabálysértési bevételek egy részét megkapjuk, például közigazgatási, 
környezetvédelemi bírságok bizonyos hányadát. Az új törvény szerint nincs helye adók 
módjára végrehajtásnak a be nem fizetett bírság tekintetében. Át lehet változtatni közérdekű 
munkára, vagy elzárásra. Ez bevétel kiesést jelent. Eddig évente 3-6 millió Ft bevételünk 
származott a bírságok behajtásából. Valami kicsi marad majd, de nem ennyi. 
 
Galyas András: Ki fogja felügyelni a közmunkát? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Nincs volt visszatartó ereje a közérdekű munkának sem.  Csak úgy lehetett 
foglalkoztatni valakit, ha orvosi alkalmassági vizsgálatra küldték, aminek költsége volt.  A 
jövőben a munkaügyi központok szervezik a közérdekű munkát, de itt kell ledolgozni. Jelezni 
kellett, hogy hány főt tudunk foglalkoztatni. 
 
Bibliák István: Ezzel a rendelkezéssel elszabadul a pokol. 
 
Hodop Istvánné: Nehezen értik majd meg az emberek, hogy a jegyzőnek semmihez sincs már 
joga. 
 
Galyas András: Mit mondanak majd az ügyfeleknek? Hogy menjenek a kormányhivatalba? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Sokan nem fognak elmenni, mert nem szívesen adják a nevüket egy-egy 
feljelentéshez. Leírni sem fogják, és utazni sem. 
 
Fodor Albert: Kazincbarcika Kistérségi Társulás kérte, hogy a Társulási Megállapodásának 
módosítását az Önkormányzatok hagyják jóvá. A Társulási Tanács már ezt korábban 
elfogadta, ennek megfelelően kéri  a Társulás által kiküldött módosítási javaslat elfogadását. 
 
Ezután az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 6/2012.(V.30.)sz. 
rendeletet, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
54/2012.( V 29.) Határozata 
Tárgy: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 
Az Önkormányzat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását a melléklet szerint elfogadja. 
 
 

 
Fodor Albert: Az iskolai alapítvánnyal kapcsolatban elmondja,hogy Dr. Csontos Jánosné 
kérte, halasszák el a napirend tárgyalását . Így majd ősszel visszatérnek a kérdésre. 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy Mucsony Nagyközség Önkormányzata elfogadta a 
körjegyzőséggel kapcsolatos előterjesztést. 
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Társulási ülés volt a szemétszállítással kapcsolatban. Januártól meg kell majd állapítani a 
szemétszállítási díjat, és mellette lesz kommunális adó is. Nem tehetünk mást, rá leszünk 
kényszerítve. Ha a szemétszállítás kötelező feladat lesz, finanszírozzák meg. 
 
A víz bevezetésével kapcsolatban: 12 családot érintene. Még folyik az egyeztetés a vízművek 
és az érintettek, valamint az önkormányzat között. 
 
Bibliák István: Időben bement az ÖNHIKI pályázat? 
 
Fodor Albert: Igen, időben beért. 
 
Hodop Istvánné: Ismeretes a testület előtt, hogy problémája volt néhány szülővel, ami miatt 
vizsgálatot kért maga ellen.  Szeretné ismertetni a vizsgálat eredményét a testülettel. Kéri, 
hogy hívják meg azokat a szülőket is, akik akkor is itt voltak, amikor a vizsgálat elindult. 
Délutáni időpontban kerüljön sor a beszélgetésre, amikor a szülők is el tudnak jönni. 
 
Miután több hozzászólás nem volt, polgármester megköszöni a megjelenést, és az ülést 
bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Fodor Albert      Dr. Szécsi Ottó 
 Polgármester      jegyző 
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