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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. 
 
 
 
Szám:  114/ 16/2013. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 
délután 14,00 órától   megtartott rendkívüli  nyílt  üléséről. 
 
Ülés helye: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyisége 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
   Andó Zoltánné képviselő 
   Bibliák István képviselő 
   Galyas András képviselő 
  Hodop Istvánné képviselő 
  Ötvös Béla alpolgármester 
             Simon Lórántné képviselő ( összesen 7 fő) 
 
  
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 
 
 az ülés egész időtartamára 
   
  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltség-vezető    
 
A lakosság részéről megjelent 5 fő  érdeklődő állampolgár.  
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselő közül  mind a 7   fő jelen van, így azt megnyitja.  
 
A meghívóban szereplő napirendi javaslat: 
 
 

N A P I R E N D  
 

1.) Javaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendelet megalkotására            
Előterjesztő:  polgármester 

 
2.) Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítására 
     Előterjesztő: polgármester 
 
3.) Javaslat a hulladékszállítással kapcsolatos döntések meghozatalára 
     - határozat hozatal a díjbeszedés módjáról 
    - nyilatkozat a szolgáltatás ellátásáról 
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    Előterjesztő:  polgármester 
 
4.) Indítványok, javaslatok 
 
 
Polgármester javaslatot tesz az  ülés napirendi pontjaira. Javasolja az írásos meghívó 2. 
napirendi pontjának törlését. A képviselő-testület tagjai az ülés napirendjét egyhangúlag az 
alábbiak szerint fogadják el. 
 

N A P I R E N D I  J A V A VA S L A T  
 

1.) Javaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendelet megalkotására            
Előterjesztő:  polgármester 

 
2.) Javaslat a hulladékszállítással kapcsolatos döntések meghozatalára 
     - határozat hozatal a díjbeszedés módjáról 
    - nyilatkozat a szolgáltatás ellátásáról 
    Előterjesztő:  polgármester 
 
3..) Indítványok, javaslatok 
 
 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a Javaslat az önkormányzati segély 
kialakításával összefüggő rendelet megalkotására    c. napirendet tárgyalja, 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz, mellékletét képezi. 
 
 
Andó Zoltánné képviselő: A rendelet megalkotását törvényi változás tette szükségessé. A 3. §. 
(4) bekezdésében a hatáskör gyakorlójául a szociális bizottságot javasolják megjelölni .A 
szociális bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.  
 
 
A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,ellenszavazat  
nélkül, egyhangúlag   megalkotja a 15/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletet a szociális 
rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásról szóló 16/2005.(X.28.) 
önkormányzati rendelet és a  gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 12/2006.(IX.8.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi. 
 
 
Az Önkormányzat a 2. napirend keretén belül a  javaslat a hulladékszállítással kapcsolatos 
döntések meghozatalára c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 
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Galyas András képviselő:  A pénzügyi bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását. 
 
A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,ellenszavazat  
nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

91/2013.(XII.18 ) Határozata 
 

 
a Sajó-Bódva Völgye Módosított Társulási 

Megállapodásának megtárgyalásáról és elfogadásáról 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata a Társulás 
Módosított Megállapodását megtárgyalta és elfogadta. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket a határozat megküldésével kapcsolatban 
tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

 
 
 

A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,ellenszavazat  
nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

92/2013.(XII.18 ) Határozata 
 

a szemétszállítás közszolgáltatási díj beszedésével 
kapcsolatos állásfoglalásról 

 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata szemétszállítás 
közszolgáltatási díjának beszedésével kapcsolatban az 
alábbi állásfoglalást hozta: 
 
‐  Egyetért azzal, hogy a lakossági számlák és csekkek 

előállítását a Zöld Völgy Nonprofit Kft végezze. 
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‐  A szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő 
közvetlenül áll kapcsolatban egymással. Ezért az 
ingatlan tulajdonosának, bérlőjének vagy 
használójának a szemétszállításról szóló csekket is a 
szolgáltató képviselője kézbesítse. 

‐  Egyetértünk azzal, hogy a számlát csekken a lakosság 
közvetlenül fizeti meg a Zöld Völgy Kft. részére.  

 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 
határozatról a Társulást haladéktalanul értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 

 
Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül  az indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja. 
 
 
Fodor Albert polgármester: A Rózsa utca lakói azzal a kéréssel fordultak az 
Önkormányzathoz, hogy az utcájukat zárják le, így akadályozva a gyermeke testi épségét és a 
lakásig állagát fenyegető teherforgalmat. 
 
Hornyákné Montág Katalin: A Rózsa úti lakók nevében elmondja, hogy a fekvő rendőr 
elhelyezése nem érte el a célját, azt ugratásra használják. Repednek a lakások, pattog a kő az 
ablakokra, redőnyökre. Féltik a gyerekeiket, unokáikat. Összetörik a kerítést. Az Akác utat 
még 3 helyről lehet megközelíteni, így az utca lezárása nem akadályozza a közlekedést. A szűk 
utca miatt még el sem lehet ugrani az autók elől. Ott járnak ki a temetőbe a gyalogosok, ők 
sincsenek biztonságban.  Le kell zárni az utat, és meg kell oldani a csapadékvíz elvezetést is, 
mert most az úton ömlik le a víz. 
 
Fodor Albert polgármester: Mi is látjuk, hogy mit művelnek az úton. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Milyen megoldást javasolnak? 
 
Fodor Albert polgármester: Le lehetne zárni az utat, és 3-4 oszlop beállításával 
megakadályozni a közlekedést. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Síneket helyeznének be, hogy ne tudjanak arra közlekedni. 
 
Fodor Albert polgármester: Valamikor ott nem is volt csak gyalogos forgalom. 
 
Ruszó Andrásné: A kukás autó is csak tolasson fel, de járjon át  az úton. 
 
Galyas András képviselő: Támogatja a kérést. Az összetört betongyűrűket fel kell bontani, a 
vízelvezetést megoldani. Az utat lezárni. Erről a hatóságokat ( mentő, rendőrség, tűzoltóság, 
szemétszállítók ) tájékoztatni. 
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Bibliák István képviselő: Csapot is át kell helyezni.  Javaslatot kidolgozni  a megoldásra. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Megoldják az utca lezárását a műszaki csoporttal. 
 
Fodor Albert polgármester: A HIT gyülekezet képviselői kérték, hogy heti egy laklommal – ha 
éppen nincs más célra szükség a helyiségre – adjunk  bérbe részükre helyiséget, hogy ott 
hitoktatást, vagy más rendezvényt tarthassanak. 
Úgy látja, hogy korrektül állnak a dolgokhoz, fizetnek a helyiségért. Javasolja az érvényes 
bérleti díjon a bérbeadást. 
 
A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 2 tartózkodással 
,ellenszavazat  nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

93/2013.(XII.18 ) Határozata 
Önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadásáról 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Izsó Miklós Művelődési Ház Ifjúsági Klub helyiségét 
az érvényben lévő bérleti díj ellenében igény esetén 
bérbe adja az izsófalvai HIT gyülekezet részére, 
amennyiben az szabad, más községi rendezvény céjára 
arra nincs szükség. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a bérleti díj kivetéséről és 
behajtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: szükség esetén 

 
 

 
 
Fodor Albert polgármester: Ismerteti a Jobbik kérését, mely szerint a jelenleg is bérelt 
helyiséget szereznék továbbra  is bérbe venni, a jelenlegi 2000 Ft/m2/év díj ellenében, 2014. 
december 31. napjáig. 
 
A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 2 tartózkodással 
,ellenszavazat  nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 
 
 
 
 



 6

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

94/2013.(XII.18 ) Határozata 
Önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadásáról 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Izsó Miklós  út 66 szám alatti önkormányzati 
tulajdonú iroda  helyiségét  2000 Ft/m2/év  bérleti díj 
ellenében  2014. január 1. napjától 2014. december 31. 
napjáig a JOBBIK helyi szervezete részére bérbe adja. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a bérleti díj kivetéséről és 
behajtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

Mivel több hozzászólás nem volt, polgármester megköszöni a megjelenést, és a  testületi ülést  
15,30 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
Fodor Albert        Dr. Sallai Árpád 
polgármester           távollétében és megbízásából 
 
 
 
             Kovácsné Szalai Krisztina 
                 aljegyző 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


