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Szám:  114/6/2013. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én, du. 
14,30 órától  megtartott  nyílt  üléséről. 
 
Ülés helye: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyisége 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
    Ötvös Béla alpolgármester 
    Simon Lórántné képviselő (összesen: 6 fő) 
  
Távolmaradását előzetesen jelezte: Bibliák István képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 
 
 az ülés egész időtartamára 
   
 
  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltségvezető 
 
 
Az ülés 1, 2,3,4,5. napirendi pontjához: 
 
  Földi László műszaki csoportvezető 
  Budainé Kadlót Ágnes pü.előadó 
  Taskóné Lengyel  Krisztina pü. előadó 
 
  
A lakosság részéről megjelent : 2 fő érdeklődő állampolgár. 
  
 
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.  
 
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselő-testület tagjai egyhangúlag, az 
alábbiak szerint fogadnak el: 
 
 

 1



1.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Fodor Albert polgármester 
 

2.) Beszámoló a 2012. évi költségvetési gazdálkodásról és a zárszámadási rendelet 
megalkotása 

     Előterjesztő: Fodor Albert polgármester 
 
3.) Belső ellenőrzésről készült jelentés elfogadása, összegző jelentés megtárgyalása,  

elfogadása 
 Előterjesztő: Fodor Albert polgármester 
 
4.) 2014. évi koncepció megtárgyalása 

Előterjesztő: Fodor Albert 
 
5.) Javaslat Közbeszerzési Szabályzat  megalkotására, elfogadására 

Előterjesztő: Fodor Albert polgármester 
 

6.) Indítványok, javaslatok 
- ÁMK megszüntetésével kapcsolatos feladatok megbeszélése 
- Sajóvölgye Focisuli támogatás kérése 

 
A napirendi pontok tárgyalása előtt Földi László műszaki csoportvezető tájékoztatást ad a 
testületnek a start munkaprogram  indulásáról, az eddigi tapasztalatokról. 
 
Simon Lórántné képviselő: A Patak út nincs benne a programban? 
 
Földi László műszaki brigádvezető: Nincs benne a programban, de találunk lehetőséget az út 
állagának javítására. 
 
Fodor Albert polgármester: A létszámhoz képest kevés a dologi kiadás, de azért sikerült egy 
kis teherautót vásárolni. Tudatosítani kell a lakosokkal, hogy a patakmederből kitermelt iszap 
nem veszélyes hulladék. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A minimálbér változás miatt is csökkent a dologi kiadás. 
Az emelkedés fedezetére nem adtak külön támogatást.  Lehetett volna több munkát is tervezni. 
Jövőre még több embert lehet foglalkoztatni és akkor még több lesz a dologi kiadás. Ez a 
tanulóidő. Jövőre már gyakorlottabbak leszünk. 
 
Fodor Albert polgármester: A dologi kiadás összege a létszám függvénye. Úgy kell a 
létszámot tervezni, hogy látni kell, nem mindenki foglalkoztatható. Jövőre új dolgokat kell 
kitalálni. A mezőgazdasági munkákba nem mer belevágni. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Ha egy irányítónak több csoportja is van, hogyan ellenőrzi őket? 
 
Földi László műszaki csoportvezető: Minden 10 fős csoportnak van külön vezetője is. Szólni 
kell ha azt látják, hogy nem dolgoznak. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Most eltakarítják a szemetet, de újra fog termelődni. Akkor mi lesz 
vele? 
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Galyas András képviselő: Bízzunk benne, hogy nem hordják újra tele. A csapadékvíz 
elvezetőket meg kell nézni, azt is, ami a Hubay Szilárd háza előtt megy át a másik oldalra, és 
folyik a patakba. 
 
Földi László műszaki csoportvezető: Meg fogja nézni. 
 
Galyas András képviselő: A kurityáni bekötőút nagyon rossz állapotban van, valamiféle 
javítási munkálatokat kellene végezni rajta. 
 
Fodor Albert polgármester: Csináljuk. A fele már készen van. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: A Szabadság úton vigyázni kell, nehogy betemessék az 
átereszeket. 
 
 

Az Önkormányzat az első napirend keretén belül  Az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési rendeletének módosítása c. napirendet tárgyalja. 
 

Fodor Albert polgármester: Az év közbeni mozgást tették helyre a rendelettel. 
 
Galyas András képviselő: A kibővített pénzügyi bizottsági ülés megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a rendelet tervezetet. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Megtörtént az ülésen megbeszéltek szerint a javítás? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Igen, korrigálva lett az anyag. 
 
Simon Lórántné képviselő: A mozgókönyvtári normatívát megkaptuk? 
 
Taskóné Lengyel Krisztina pü. előadó: A támogatást a gesztor kapja meg, mi eszközöket 
kaptunk és nem pénzt. 
 
Galyas András képviselő: A módosításokkal együtt az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a 
……………rendeletet, mely jelen jegyzőkönyv 1. sz.  mellékletét képezi. 
 

Az Önkormányzat a 2. napirend keretén belül a Beszámoló a 2012. évi költségvetési 
gazdálkodásról és a zárszámadási rendelet megalkotása c. napirendet tárgyalja. 
 

Fodor Albert polgármester: A működőképesség megőrzése - ez volt a cél 2012-ben. Szorítani 
továbbra is lehet. A behajtás folyamatos, ez fontos feladatunk. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Van olyan kintlévőség, melyet nem tudunk behajtani. 
Ilyen például a 2002-2003-ban biztosított  első lakáshoz jutók támogatása.  
 
Ötvös Béla alpolgármester: Mit lehet még tenni a behajtás érdekében? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Akinek nincs bent vize, annak számlázzák a vízdíjat. 75 
ember dolgozik most, azoknak a fizetéséből tudják vonni a kintlévőségeket, ha ehhez ők is 
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írásban hozzájárulnak. Vannak azonban behajthatatlan követelések. A zárszámadást a 
Kincstár és a Kormányhivatal felé ilyen formában kell leadni, de jövőre a képviselők számra 
készíteni fognak egy könnyebben átlátható kimutatást. 
 
Galyas András képviselő: Köszöni, hogy a 2012. évi költségvetést végrehajtották úgy, hogy 
nem volt működésképtelen a település. Az előterjesztést elfogadásra javasolja a bizottság is. 
Javasolják továbbá a behajthatatlan követelések eltörlését. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Javításra került a 9/3 számú melléklet? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Igen. 
 
Budainé Kadlót Ágnes pü. előadó: A behajthatatlan követelésekről: nem kell testületi döntés 
annak a törléséről, mely dokumentálható, pl. valaki meghal. Azt ki lehet vezetni. A többit 
azonban csak akkor, ha arról a testület dönt. 
 
Fodor Albert polgármester: Minden lakosunkat támogatjuk azzal, hogy elszállítjuk a 
szemetét, pedig ő azt nem fizeti meg teljes egészében. 
 
A lakosság részéről megjelent Bacskovszky Rezső kér szót. 
 
Bacskovszky Rezső: 30 liter/fő/nap – ennyit lehet lakosonként kiszámlázni ott, ahol nincs 
bevezetve a víz. 
 
Budainé Kadlót Ágnes pü. előadó: Akitől lehet, attól megpróbálják behajtani a tartozást. 
Akitől nem tudják, annak a tartozását kellene eltörölni. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Ahol lehet, ott leszereltetjük a közkifolyókat. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a 
……………rendeletet, mely jelen jegyzőkönyv 2. sz.  mellékletét képezi. 
 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

25/2013.(IV. 25.) Kt. Határozata 
 

A behajthatatlan kintlévőségek eltörléséről 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
tudomásul veszi, hogy a több éve behajthatatlan 
tartozásokat – a hatályos jogszabályok figyelembe 
vételével – a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 
Csoportja töröli a nyilvántartásból. 
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Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül  a Belső ellenőrzésről készült jelentés 
elfogadása, összegző jelentés megtárgyalása, elfogadása c. napirendet tárgyalja. 
 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Fodor Albert polgármester: Igen kevés hibát találtak, annak  kijavítása is megtörtént. Kéri a 
jelentés elfogadását. 
 
Galyas András képviselő: Törvényi kötelezettségünknek teszünk ezzel eleget . A bizottság 
javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
Fodor Albert polgármester: Könyvvizsgáló és megnézte az előterjesztést. Korrektnek találta. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

26/2013.(IV. 25.) Kt. Határozata 
 

A belső ellenőrzésről készült jelentés elfogadásáról 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 
Önkormányzati Társulás Belső Ellenőrzési csoportja 
által a  belső ellenőrzésről elkészített jelentést , valamint 
az összegző jelentést elfogadja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 
 

Az Önkormányzat a 4. napirend keretén belül a 2014. évi koncepció megtárgyalása c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 
Fodor Albert polgármester: Korábban a III. negyedéves beszámolóval egyidejűleg kellett 
megtárgyalni e napirendet. Most április 30-ig kérik. Mivel semmiféle számadatot nem 
ismerünk hozzá, így csak óhajokat, vágyakat, elképzeléseket tudtunk megfogalmazni benne. 
Legfontosabb az utak, járdák állagának javítása, óvoda felújítás, buszvárók építése. 
 
Galyas András képviselő: Köszöni, hogy így is összeállították a koncepciót. A bizottság azt 
elfogadásra javasolja. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző :  A MÁK szerinti jelenlegi előírás: koncepció kell április 
30-ig. A parlament előtt már van egy módosító indítvány, mely szerint mint korábban, a III. 
negyedéves jelentéssel együtt kell elfogadni a koncepciót. 
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Fodor Albert polgármester:  A fűtés korszerűsítés, óvoda felújítás, utak, járdák, ezeket írtuk a 
koncepcióba. Kéri annak elfogadását. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

27/2013.(IV. 25.) Kt. Határozata 
 

az Önkormányzat 2014. évi koncepciójáról 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Önkormányzat 2014. évi koncepciójáról 
szóló előterjesztést, azt elfogadja. 
 
Felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2014. évi 
költségvetés készítésekor a koncepcióban foglaltakat 
vegyék figyelembe. 
 
Határidő: 2013. dec. 31. 
Felelős:   polgármester, jegyző 
 

Az Önkormányzat az 5. napirend keretén belül a Javaslat Közbeszerzési Szabályzat  
megalkotására, elfogadására c. napirendet tárgyalja. 
 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza. 
 

Fodor Albert polgármester: Elkészült a szabályzat, annak elfogadását javasolja. 
 
Galyas András képviselő: Jogi dolgok vannak benne, a jegyző készítette. Köszöni, hogy 
elkészült. Elfogadásra javasolja. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Izsófalván 2005-ban készült szabályzat. 2011-ben új 
törvényt alkotott az Országgyűlés, azóta nem lett átdolgozva. Ezért volt szükség most egy új 
szabályzat elkészítésére. 
 
Simon Lórántné képviselő: A  bíráló bizottságban csak külsősök lehetnek? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Igen. Képviselő nem lehet benne. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

28/2013.(IV. 25.) Kt. Határozata 
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A Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról 
 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a javaslat Izsófalva Nagyközség 
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 
elfogadására elnevezésű előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot. 
 
Határidő:  azonnal ill. folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

Az Önkormányzat a 6. napirend keretén belül az indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja. 
 

- ÁMK megszüntetésével kapcsolatos feladatok megbeszélése 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Az ÁMK a jelenlegi formában 2013. június 30-ig 
működik. Utána megszűnik, és a Szivárvány Óvoda újra önálló lesz. Május utolsó 
munkanapjáig meg kell hozni a döntés. Az előkészítést el kell kezdeni. Javasolja, hogy a 
testület bízza meg a polgármestert a szétválás  előkészítésével. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Ahogy eddig is tervezték, maradjon úgy. Június 30-val váljanak ki 
az ÁMK-ból. Ezt támogatja. Már nincs előnye annak, hogy odatartoznak.  
 
Galyas András képviselő: Ő is a kiválást támogatja. 
 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

29/2013.(IV. 25.) Kt. Határozata 
 

Az ÁMK-ból történi kiválás előkészítéséről 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy a Köznevelési Törvény 
szerinti előkészületi munkálatokat végezze el az ÁMK 
megszüntetésével kapcsolatban, illetve az óvoda 
átszervezése ügyében. 
 
Határidő: május 31. 
Felelős:    polgármester 
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- Sajóvölgye Focisuli támogatás kérése 
 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Két éve alakult az egyesület. Akkor 100 e Ft-tal 
támogatták. 37 iskolás, 13 óvodás vesz részt benne. Nagyon jó az Egyesület állami 
finanszírozása, ezért  50 e Ft összegű támogatást javasol. 
 
Galyas András képviselő: Egyetért a javaslattal. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

30/2013.(IV. 25.) Kt. Határozata 
 

A Sajóvölgye Focisuli támogatásáról 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2013 évben 50.000.-Ft támogatást nyújt a Sajóvölgye 
Focisuli Sport Egyesület működéséhez. 
 
Felhívja a polgármestert az Együttműködési 
Megállapodás megkötésére, valamint a támogatás 
átutalására. 
 
Határidő: május 31. 
Felelős:    polgármester 
 

- közbiztonság növelését segítő pályázat benyújtása 
 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Megjelent a pályázati kiírás az egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásokra. Lehetőség van pályázni  
sportlétesítmények fejlesztésére, óvodák, bölcsődék, konyhák fejlesztésére, valamint térfigyelő 
rendszer kiépítésére. Mivel a maximálisan pályázható összeg 10 millió Ft, így a térfigyelő 
rendszer kiépítésére célszerű benyújtani a pályázatot. 10 %-os önrészt kell biztosítani. 
Elkészült a költségvetés 10.250.418 Ft költséggel. Ebbe 8 kamera van tervezve. A 
rendőrkapitány támogatja a pályázatunkat. Tavaly a megyében csak 4 település nyert. A 
pályázat benyújtásáról a Képviselő-testületnek kell döntenie. 
 
Galyas András képviselő: Támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Véleménye szerint még legalább két céget meg kellett volna 
kérdezni, és kéri tőlük is árajánlatot. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Ezt az egy céget ismerték, akik ilyenekkel foglalkoznak. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Több is van, kérni kell árajánlatokat, még legalább 2 cégtől. 
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Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Kérnek. A pályázat benyújtásáról azonban dönteni kell. 
 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

31/2013.(IV.25) Kt. Határozata 
 

Közbiztonságot növelő pályázat benyújtásáról 
 
Izsófalva Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülte 
pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatásra , közbiztonság 
növelését segítő fejlesztések megvalósítására. 
 
A pályázat összköltsége: 10 millió Ft. Melyből 1 millió Ft 
az önerő, mely a 2013. évi költségvetésben rendelkezésre 
áll. 
 
Felhatalmazzák a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: április 30. 
 
 

Ötvös Béla alpolgármester: A Munkás úton élő sövényt ültettek a jegyző engedélyével. A 
lakók szerint ez akadályozni fogja a közlekedést. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző :  Volt benn nála az ügyfél. Térképen megnézték az 
érintett területet. Úgy adott hozzájárulást, hogy nem zavarhatja az utca forgalmát, nem 
veszélyeztetheti a biztonságos közlekedést. Úgy gondolta, ha szépíteni akar, tegye. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Ő is megnézte. Javasolja, hogy nézze meg a jegyző a  helyszínen 
is. 
 
Galyas András képviselő: Közeleg a Köztisztviselői Nap és az Izsó Miklós Emlékhét. 
Gondolkodni kell a méltó megünneplésről. Tavaly nem hívták meg a nyugdíjas 
köztisztviselőket, akik ezt sérelmezték. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Rudabánya és Izsófalva közös hivatalként működik. A 
köztisztviselők hozzá tartoznak, majd a vezetés eldönti, hogy milyen formában kívánjak azt 
megünnepelni. Rudabánya sem hívja meg a nyugdíjasokat.  A polgármester ha úgy látja, 
tarthat egy összdolgozói  rendezvényt, ide meghívhatja a nyugdíjasokat, és bárkit, akit akar. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Lehet közös az ünnep, hiszen közel van egymáshoz a 
Pedagógusnap, Köztisztviselői Nap, Semmelweis Nap. 
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Simon Lórántné képviselő: Ők is szerveznek egy ún. Szövetségi napot. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Számára most derült ki, hogy az izsófalvai óvoda és 
konyha nyáron másfél hónapra bezár. Február 15-ig értesíteni kell a szülőket a nyári zárva 
tartásról, és fel kell mérni, hogy mely gyerekek nyári felügyeletét igénylik a szülők. Ha van 10 
gyerek, akinek a szülei nem tudják megoldani a nyári felügyelete, akkor azt az óvodának kell 
biztosítania. Így van ez a környék minden óvodájában. Egy hónap alatt el lehet végezni a 
nyári festést, karbantartást. Annál több időre ne zárjanak be. Az idősek étkeztetése sem 
megoldott ez idő alatt. Ez így nem jó. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Meg tudják oldani a felügyelete, ha igény lesz rá. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : A talajterhelési díjról van helyi rendelet, de még soha 
senki nem adott bevallást. Mivel március 31-ig senki nem tett eleget bevallási 
kötelezettségének így az ÉRV listája alapján  ki fogjuk vetni a talajterhelési díjat. 
 
Galyas András képviselő: Behajtható? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Igen, be lehet hajtani. 
 
Más napirend, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Fodor Albert polgármester a nyílt ülést 
18,45 órakor bezárta, a munka zárt ülésen folytatódott. 
 

K.m.f. 
 
 Fodor Albert       Dr. Sallai Áprád címzetes főjegyző  
 polgármester          megbízásából távollétében 
 
 
                         Kovácsné Szalai Krisztina  
                       aljegyző, kirendeltségvezető 
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