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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. június 21-én  megtartott  üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Bibliliák István képviselő 
    Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
    Ötvös Béla alpolgármester 
  
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
 
a 4. napirendi ponthoz 
 
  Kovács Lászlóné Kalász László ÁMK vezetője 
  
Távolmaradását előzetesen jelezte: Andó Zoltánné és Simon Lórántné képviselő 
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel  a 7 fő képviselő közül 5  fő   jelen van, így azt megnyitja.  
 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak szerint fogadnak 
el: 
 

1.) ÉRV-vel kötött szerződés módosítása 
Előterjesztő: polgármester 

2.) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
pályázata 
Előterjesztő: polgármester 

3.) Alapító okirat módosítása 
Előterjesztő: jegyző 

4.) Tájékoztató a Szivárvány Óvodában folytatott vizsgálat eredményéről 
Előterjesztő: Kovács Lászlóné ÁMK vezető 
 



 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül az ÉRV-vel kötött szerződés módosítást 
tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Javasolja elfogadni a szerződés módosítást. A szolgáltatási szerződésben a 
Barcika Vízmű helyett az ÉRV Zrt fog szerepelni. Javasolja az üzemeltetési szerződés 
elfogadását. 
 
Az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 57/2012.( VI.21.) Határozata 
Tárgy: Üzemeltetési szerződés módosítása 
 
Az Önkormányzat 
 
Az Északmagayarországi- Regionális Vízművek Zrt-vel kötött üzemeltetési 
szerzés módosítását elfogadja. 

    
Az Önkormányzat a 2. napirend keretén belül a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás pályázata c. napirendet tárgyalja. 

. 
 
Fodor Albert: Javasolja elfogadni a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás pályázatához benyújtása ügyében  megküldött határozati javaslatot. 
 
Bibliák István: Az lenne a lényeg, hogy a szolgáltatás díja ne emelkedjék. 
 
Az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

   Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
57/2012.( VI.21.) Határozata 
Tárgy: A KEOP 1.1.1. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
            fejlesztése „ konstrukcióra benyújtott pályázat  
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
Társulás által  az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a 
KEOP-7.1.1.1./2F/09-11 pályázati konstrukció keretében benyújtott „ Sajó-
Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer 
fejlesztése „ című pályázati anyaghoz készített  Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmányban ( továbbiakban RMT) feltüntetett adatok, információk a 
valóságnak megfelelnek. Az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, 
díjpolitikát, díjképzést megismerte, elfogadta, és annak betartását a 
támogatás visszafizetése terhe mellett vállalta, a projekt befejezését követő 
minimum 5 évig. 
 

Az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 



   Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
58/2012.( VI.21.) Határozata 
Tárgy: A KEOP 1.1.1. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
            fejlesztése „ konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges nyilatko- 
           zat megtétele 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozatot 
tesz arra vonatkozóan, hogy a Környezet és Energiai Operatív Programban 
kiírásra került 1.1.1./09-11 kódszámú, „ Települési szilárdhulladék –
gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázati felhívásra a Sajó-Bódva 
Völgye és Környéke települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer 
fejlesztése” nevű II. fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, 
projektelemhez kapcsolódón (hulladékgazdálkodás fejlesztése) Izsófalva 
Nagyközség Önkormányzata nem vesz részt más pályázatban, támogatási 
konstrukcióban. 
 

 
 
Fodor Albert: Tájékoztatja a testületet, hogy szoborkert felújítási pályázathoz az áfa összegét  
nem tudtuk megelőlegezni. Ezért a felújítás elmarad, azt nem tudjuk megvalósítani. 
 
 
Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül az alapító okirat módosítása c. napirendet 
tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó:  El kell fogadni az alapító okirat módosításáról szóló határozatot, és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is. 
 
 
Az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
59/2012.( VI.21.) Határozata 

 

Tárgy: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító 
Okiratának módosítása 
 
 
9./ A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége: 
 
889967 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 5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
60/2012.( VI.21.) Határozata 
Tárgy: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 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 
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) 
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 
889967 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 
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 4. napirend keretén belül a Tájékoztató a Szivárvány Óvodában 
folytatott vizsgálat eredményéről c. napirendet tárgyalja. 
 
 
Fodor Albert:  Az óvodában történtekről az intézmény vezetője vizsgálatot folytatott, 
melynek eredményéről most tájékoztatást ad a testületnek. 
 
Kovács Lászlóné: Tájékoztatja a testületet a vizsgálat eredményéről. 
 
Fodor Albert: Ezzel az ügyet lezárnak tekintjük. 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, polgármester megköszöni a megjelenést, és az ülést 
bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Dr. Szécsi Ottó      Fodor Albert 
          Jegyző                  polgármester 

 
 
 


	J e g y z ő k ö n y v 
	 
	Tárgy: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratának módosítása 

