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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat  és Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 
2012. augusztus 23-án  megtartott együttes üléséről 
 
Jelen vannak:  
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat részéről: 

 Fodor Albert polgármester 
 Andó Zoltánné képviselő 

      Galyas András képviselő 
             Ötvös Béla alpolgármester 
      Simon Lórántné képviselő 
   

Távolmaradását előzetesen jelezte: Hodop Istvánné és Bibliák István képviselő. 
   
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat részéről: 
 
       Viszlai Viktor polgármester 
       Forgonyné Viszlai Margit képviselő 
       Üveges Ferenc alpolgármester 
                                                                                  Widomskiné Novák Mária képviselő 
 
Távolmaradását előzetesen jelezte:  Dr. Duzsejné Kosik Etelka,  Kaulics János ,Zsigó István 
képviselő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  Dr. Szécsi Ottó jegyző Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat részéről 
  Urrné Gál Emese jegyző Mucsony Nagyközségi Önkormányzat részéről 
  Kovács Lászlóné ÁMK vezető 
   
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel az izsófalvai képviselők közül 5 fő, a mucsonyi képviselők közül 
4 fő jelen van, így azt megnyitja. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak szerint 
fogadnak el: 
 

1.) Pályázat benyújtásának megtárgyalása 
2.) Indítványok, javaslatok 

 



 
Az együttes ülés az 1. napirend keretén belül a Pályázat benyújtásának megtárgyalása c. 
napirendet tárgyalja. 
 
 
Viszlai Viktor: A Kalász László ÁMK szeretne benyújtani pályázatot a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése című pályázati felhívásra, melynek címe: „ 
Tedd egészségessé és tartalmassá az életedet”. 
A pályázat előkészítését Forgonyné Viszlai Margit képviselő asszony végezte. Köszöni a 
munkáját. 
 
Forgonyné Viszlai Margit: A pályázattal kapcsolatban voltak tájékoztatón, ahol elmondták, 
hogy a pályázatnak 27-én készen kell lennie. A pályázatban meghatározott feladatokat 2 év 
alatt kell végrehajtani. A pályázható összeg gyermekenként 500 e Ft, így összesen 165 millió 
Ft lehívható. Önrészt nem kell biztosítani, de 1 %-os tartalékalapot kell képezni. A 
programban részt venne a 27 fős tantestület is. Idegen nyelv oktatást, testnevelést, 
egészségnevelést, hagyományőrzést terveztek, valamint az ehhez szükséges tárgyi eszközöket 
is. 
 
Kovács Lászlóné: Köszönti a megjelenteket. Megköszöni a képviselő asszony munkáját. A 
pályázat mindkét iskola tantestületének és tanulóinak hatalmas lehetőség. Nem fedi le a 4 év 
múlva realizálódó mindennapos testneveléshez szükséges tanerő szükségletet, de jelenleg ez 
megoldott mindkét iskolába külön pedagógus alkalmazása nélkül. A pályázat nem is tenné 
lehetővé új testnevelő alkalmazását. Eszközökre,programokra lehet pályázni. Hetek óta 
dolgoznak a pályázaton. Fő cél a testnevelés és a környezetvédelem. Ezzel kapcsolatos 
továbbképzések, tárgyi felszerelések. 
 
Fodor Albert: Köszöni a munkáját mindazoknak, akik részt vettek a pályázat elkészítésében. 
Valamikor , amikor ő polgármester lett, 480 e Ft volt a normatíva gyermekenként. Most 120 e 
Ft. Ez nagyon kevés.  
 
Forgonyné Viszlai Margit: Reméljük, hogy nyer a pályázat. Mivel a pályázat benyújtásához 
testületi döntés kell, ezért vagyunk ma itt, hogy a határozatot meghozzuk. 
 
Galyas András: 4 év múlva a személyi feltételei meglesznek-e a mindennapos testnevelésnek? 
 
Kovács Lászlóné: Izsófalván 12 fős, Mucsonyban 15 fős a tantestület. Most még el tudják 
látni a feladatot. 
 
Forgonyné Viszlai Margit: Nemcsak testnevelés van a programban. Lehet pályázni 
továbbképzést, úszás oktatáshoz uszoda bérlést, stb. 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 5 szavazattal egyhangúlag, Mucsony Nagyközségi 
Önkormányzat 4 szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2012. (VIII.23.) sz. Önkormányzati Határozata 

                   Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 



 138/2012. (VIII.23..) sz. Önkormányzati Határozata 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása 
 
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat, valamint Izsófalva  Izsófalva 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete s Kalász László 
Általános Művelődési Központ Kalász László Általános Iskola ( 3744. 
Mucsony, Bányász út 7 sz. illetve Izsó Miklós Általános Iskola ( 3741. 
Izsófalva, Izsó Miklós út  173 sz.) feladat-ellátási helyeire vonatkozóan 
a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák 
fejlesztése című pályázati felhívásra, amenynek kódszáma: TÁMOP-
3.1.4-12, pályázatot nyújt be „ Tedd egészségessé és tartalmassá az 
életed” címmel. 
 
A pályázat 100 %-ban támogatott. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2012. szeptember 15. 
 
Felelős: Viszlai Viktor polgármester 
    Fodor Albert polgármester 
 

 
Indítványok, javaslatok 
 
Viszlai Viktor: 28-án lesz a körjegyzőség alakításával kapcsolatos ülés. 8-10 napirendet 
tárgyalnak. Költségvetés, szabályzatok, beszámolók stb. Ezért 14,30 órára hívta össze az 
ülést. Mindenkinek ott kell lenni. Most kell tisztázni a kérdéseket, nem utána problémázni 
dolgokon. Nagy az anyag. Jó lenne, ha mindenki tanulmányozná, és mindenki ott lenne. 
 
Kovács Lászlóné: A két iskola pályázott 40 gyerek kirándulására Kárpátalján. Mivel ez a 
pályázat a ruszin kisebbséghez kapcsolódik, követelmény, hogy valamilyen szinten ismerjék a 
nyelvet, a kultúrát, és adjanak is elő valamilyen műsort. Ezért Mucsonyból 30 míg 
Izsófalváról 10 gyereket visznek, hiszen Izsófalván nincs ruszin kisebbség. Pedagógusok is 
mennek innen is,onnan is. 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, polgármester megköszöni a megjelenést, és az ülést 
bezárja. 
 
 
 
 Dr. Szécsi Ottó    Urrné Gál Emese 
     Jegyző         jegyző 
 
 Fodor Albert     Viszlai Viktor 
 Polgármester     polgármester 
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