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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én  megtartott  üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Bibliák István képviselő 
    Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
    Ötvös Béla alpolgármester 
    Simon Lórántné képviselő 
  
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
  Taskóné Lengyel Krisztina pü. 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. 2013. évi tervkoncepció megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 

2. Egészségház felújítására kiírt pályázat 
Előterjesztő: polgármester 

3. Mozgókönyvtári szolgáltatásra szerződés megkötése 
Előterjesztő: polgármester 

4. Közös önkormányzati hivatal létrehozása 
Előterjesztő: polgármester 
 

 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül  a 2013. évi tervkoncepciót tárgyalja. 
 



Fodor Albert:Még nincs költségvetés. Attól függ majd minden. 
 
Bibliák István: Milyen számok alapján készült a koncepció? 
 
Taskóné Lengyel Krisztina:  Amit tudott azt már idei számokkal, amit nem, tavalyival 
tervezte. 
 
Fodor Albert: Meg kell határozni a szemétszállítási díj és a kommunális adó mértékét. 
 
Galyas András: Még nem tudjuk, hogy jövőre mennyi lesz a szemétszállítási díj. 
 
Fodor Albert: Úgy kell meghatározni, hogy be kell jönnie annyinak, mint amit be kell fizetni. 
 
Galyas András: Iparűzési adó jön még be az évben? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Szeptember 15 volt a befizetési határidő. 
 
 
Ezután az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
               Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
          118/2012. (XI.27.) Kt. határozata 
         a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 
 

Az Önkormányzat 
Megtárgyalta és jóváhagyja a 2013. évre szóló költségvetési 
koncepciót azzal, hogy a részletes pénzügyi terv készítésénél az 
alábbiakat kell figyelembe venni. 
 
2013. évben is elsődleges feladat az alapvető feladatok ellátásának 
és az intézmények folyamatos működésének biztosítása. 
 
A beruházási feladatok közül elsősorban azokat kell megvalósítani, 
amelyekhez Európai Uniós pénzeszközök, illetve központi 
támogatás kapcsolódik. 
 
Határidő: a 2013. évi költségvetés beterjesztéséig folyamatosan. 
Felelős: polgármester 

 
 
Az Önkormányzat a 2. napirend keretén belül az egészségház felújítására kiírt pályázat c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: 60 millió Ft-ot lehet pályázni. 41 millió Ft-ot lehet kérni építésre, 10 millió Ft-
ot eszközbeszerzésre. Csak arról kellene dönteni, hogy készítsünk-e pályázatot. Nem kell 
önrészt biztosítani.  
 
Bibliák István: A 41 millió Ft-ot mire költenénk? 
 
Fodor Albert: Hőszigetelés, nyílászárók cseréje, bútorzat csere.  



 
Andó Zoltánné: A védőnői szolgálatra kellene eszközök. 
 
Galyas András: Ha sok a 10 millió Ft a védőnői szolgálatra, akkor lehetne adni a háziorvosi 
szolgálatra is. A tetőszerkezet cseréje indokolt lenne, a szolgálati lakás hőszigetelése, bejárat 
felújítása stb. 
 
Fodor Albert: Ami megvan, arra már nem lehet újra pályázni. 
 
Ötvös Béla: Előfinanszírozás szükséges? Ezt tudni kellene. Miért nem útra pályázunk? 
 
Fodor Albert: Mert arra nincs pályázat kiírva. Nem kell előfinanszírozni. 
 
Ötvös Béla: Azt kell megcsináltatni, ami fontos. Ne kelljen hitelt felvenni miatta. 
Nem tudunk előfinanszírozni. Út-járda, buszváró kellene. Fölösleges olyan dolgokat csinálni, 
mint pl. a lift, amit soha senki nem használ. Semmire sem jó. 
 
Andó Zoltánné: Az egészségház felújításánál nem végeztek megfelelő munkát. 
 
Bibliák István: Ki volt a műszaki ellenőr? 
 
Ötvös Béla: A pénz mögött legyen teljesítmény is. 
 
Fodor Albert: Elkészítik a pályázatot, és bemutatják. A benyújtásról utána döntünk. 
 
Ötvös Béla: Megfontoltan kell kivitelezőt választani. 
 
Ezután az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
          
          Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
          119/2012. (XI.27.) Kt. határozata 
         Az egészségház felújítására kiírt pályázaton való részvételről 
 
    Az Önkormányzat  

az egészségügyi alapellátás, egészségházat és járóbeteg 
szakellátás fejlesztése című, ÉMOP-4.1.1/A-12 számú 
pályázaton való részvételt határozza el. A benyújtandó projekt 
neve:a védőnői szolgáltatás korszerűsítése Izsófalván. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati anyagot az 
AVENTIS Kft-vel készítesse el. A pályázat benyújtásáról e 
bemutatott pályázati anyag ismeretében dönt. 
 

 
 
Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül a Mozgókönyvtári szolgáltatásra szerződés 
megkötése c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Ahhoz, hogy a mozgókönyvtári szolgáltatás normatívát tudjunk lehívni, 
szerződést kell kötni a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárral. Kéri, hogy adjanak meghatalmazást a 
szerződés aláírására. 



 
Bibliák István:  Van látogatottsága a könyvtárnak? 
 
Fodor Albert: Igen, van. 
 
 
Ezután az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
   
                    Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
          120/2012. (XI.27.) Kt. határozata 
                   a mozgókönyvtári szolgáltatásról 
 

az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert,  hogy a 
mozgókönyvtári szolgáltatásról szóló szerződést a II. Rákóczi 
Ferenc könyvtár vezetőjével aláírja. Az aláírt szerződés alapján kell 
a normatív támogatást megigényelni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
 
 
Az Önkormányzat a 4. napirend keretén belül a Közös Önkormányzati  Hivatal létrehozása 
c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Múcsony Nagyközség vezetőivel már több tárgyalást is folytattak, a közös 
önkormányzati hivatal létrehozása miatt. Beszéltek róla, hogy hová mennyi létszámot 
adnának. Ők 4 + 1 főt ígértek nekünk, ennyire kapnánk normatívát, és ennyi fővel kellene 
ellátni a munkát.  Ennyi létszámból nem lehet fenntartani a hivatalt. Ezért érdeklődtek a 
környező településeken is, Kurityánban, és Rudabányán. Kurityán 5 főt adna, Rudabánya 6 
főt. Ennek alapján kapnánk a normatívát is. 
Kéri, hogy gondolják át a képviselők az elhangzottakat, és holnap rendkívüli ülésen döntsenek 
róla. 
 
 
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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