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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. december 21-én  megtartott  üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Galyas András képviselő  
    Hodop Istvánné képviselő 
    Ötvös Béla alpolgármester 
    Simon Lórántné képviselő 
  
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
  
A lakosság részéről megjelent  1 fő érdeklődő állampolgár. 
 
Távolmaradását jelezte: Bibliák István képviselő. 
 
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.) Egészségügyi alapellátás és járóbeteg szakellátás teljesítése c. pályázat benyújtása 
     Előterjesztő: polgármester  
 
2.) ÉHG-vel történt egyeztetésről tájékoztatás 

Előterjesztő: polgármester 
 

3.) Egészségügyi alapellátással kapcsolatos  szerződések módosítása 
Előterjesztő: jegyző 
 

4.) Dr. Szécsi Ottó jegyző helyettesítése 
Előterjesztő: polgármester 



 
 
 

Egészségügyi alapellátás és járóbeteg szakellátás teljesítése c. pályázat benyújtása 
 
Fodor Albert:  Javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza. 
 
   Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
     140/2012.(XII.21.) Határozata 
   Az egészségügyi alapellátás fejlesztése című pályázat benyújtásáról 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
egészségügyi alapellátás és járóbeteg szakellátás fejlesztése című 
ÉMOP-4.1.1./A-12 számú pályázaton való részvételt határozza el. 
 
A benyújtandó projekt neve: Védőnői szolgáltatás korszerűsítése 
Izsófalván. 
 
Az igényelt támogatás összege: maximum 60 millió Ft. 
 
A testület felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására, illetve 
a pályázat gondozásával kapcsolatos teendők ellátásra. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
 
 

ÉHG-vel történt egyeztetésről tájékoztatás 
 
Fodor Albert: Volt az ÉHG vezetőjénél és egyeztetett vele a jövő évi szállításról. 
Javasolja, hogy egy évre hosszabbítsák meg a szerződést.  Ki lesz írva a közbeszerzés, 
kormányrendelet fogja az árat meghatározni. Lehet, hogy pár hónap múlva már azzal az 
árral kell számlázniuk. A nettó 510 Ft-os árban már benne van a szemétlerakási adó. 
2817 Ft/fóre jön ki a havi szemétszállítási díj. 
 
Hodop Istvánné: Nem lehet rövidebb időre kötni a szerződést? 
 
Fodor Albert:  Január 1-től 40 lakással kevesebb szemétszállítási díjat fognak számlázni. 
Sikerült elérni, hogy az üres lakások után ne számlázzanak.   
 
Dr. Szécsi Ottó: A közbeszerzést Múcsony lefolytatta, de senki nem pályázott.  A tervek 
szerint közös közbeszerzés lesz, minden érintett település részt venne benne.  A szemét 
szállítási díjat az új hulladéktörvény szerint miniszteri rendelet fogja meghatározni. A 
szemétszállítás megszervezéséről továbbra is az önkormányzatnak kel gondoskodnia, így 
javasolja az év végén lejáró szerződésnek a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig történő 
meghosszabbítását kezdeményezni a szolgáltató felé. 
 
Fodor Albert: A szemétszállítási díj mértékéhez alakítsuk majd a kommunális adót. 



 
Galyas András: Közbeszerzésnél nem lesz gond ha egy évre kötjük a szerződést? 
 
Dr. Szécsi Ottó: A szerződést lehet úgy kötni, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásig, 
de maximum egy évre szóljon. 

 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza. 
 
   Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
     141/2012.(XII.21.) Határozata 
   Az ÉHG Zrt-vel kötött hulladékszállítási szerződés meghosszabbításáról 
 
   Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel,  a szilárd 
hulladék szállítására vonatkozó szerződését  a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásig, de legkésőbb 2013. december 31. napjáig 
meghosszabbítását kezdeményezi. 

    
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatóval történő tárgyalás 
lefolytatására. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: polgármester 

 
 
Egészségügyi alapellátással kapcsolatos szerződések módosítása 
 
Dr. Szécsi Ottó: A fogorvossal, illetve háziorvossal kötött szerződésekbe bele kell építeni 
többek közt az önkormányzat kártalanítási felelősségét. Esetleges körzetmódosulás miatt 
így a háziorvost ill. fogorvost ennek okán nem érheti kár. Ez az önkormányzat felelőssége. 
 
Hodop Istvánné: Miből fizetnék ezt ki, ha bekövetkezne? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Minden körzethez tartozó településen el kell fogadni a módosítást.  Arról 
is nyilatkozni kell, hogy a háziorvos lát-e el ügyeleti szolgáltatást? A háziorvossal a 
szerződésnek minimum 5 évre kell szólni, és a felmondásról is rendelkezni kell. 
 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza. 
 
   Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
     142/2012.(XII.21.) Határozata 
   a fogászati alapellátásról szóló szerződés módosításáról 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fogászati 
alapellátás biztosításról szóló megállapodást jelen határozat melléklete 
szerint módosítja. 
 



Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás módosítást az 
Egészségbiztosítási Pénztár felé továbbítsa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza. 
 
   Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
     143/2012.(XII.21.) Határozata 

                                              a háziorvosi ellátásról szóló szerződés módosításáról 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a  háziorvosi 
ellátás biztosításról szóló megállapodást jelen határozat melléklete 
szerint módosítja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás módosítást az 
Egészségbiztosítási Pénztár felé továbbítsa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
 
Dr. Szécsi Ottó jegyző helyettesítése 
 
Fodor Albert: A jegyző úr helyettesítése a közös hivatal létrejöttével megszűnik 2012. 
december 31 napjával. 
Kéri ennek tudomásul vételét. 
 

Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza. 
 
   Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
     144/2012.(XII.21.) Határozata 
       Dr. Szécsi Ottó jegyző helyettesítésének megszűnéséről 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Dr. Szécsi Ottó jegyző részére adott helyettesítési megbízását 2012. 
december 31. napjával megszünteti, a hivatal szervezeti felépítésében 
bekövetkezett változás miatt. 

 
 
Mivel 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 

