
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. 
 
 
 
Szám:  114/7/2013. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 04-én, du. 
14,30 órától  megtartott rendkívüli  nyílt  üléséről. 
 
Ülés helye: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyisége 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
   Bibliák István képviselő 

 Hodop Istvánné képviselő 
  Ötvös Béla alpolgármester 
            Simon Lórántné képviselő (összesen: 6 fő) 
  
Távolmaradását előzetesen jelezte:  Galyas András képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 
 
 az ülés egész időtartamára 
   
 
  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltség-vezető 
 
 
  
 
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 a rendkívüli ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselő-testület tagjai 
egyhangúlag, az alábbiak szerint fogadnak el: 
 

1. Izsófalvai Szivárvány Óvoda alapító okiratának elfogadása 
Előterjesztő: Fodor Albert polgármester 

2. Pályázat kiírása az Izsófalvai Szivárvány Óvoda vezetői álláshelyének betöltésére 
Előterjesztő: Fodor Albert polgármester 

3. Megbízás adása a Szivárvány Óvoda vezetői feladatai ellátására 
Előterjesztő: Fodor Albert polgármester 

4. Döntés hitelfelvételről 
Előterjesztő: Fodor Albert polgármester 

5. Indítványok, javaslatok 
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- Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások ellátására társulási megállapodás 
megkötése 

- Közbeszerzési Szabályzat módosítása 
 

 
Az Önkormányzat a 1. napirend keretén belül az Izsófalvai Szivárvány Óvoda alapító okirat 
c. napirendet tárgyalja. 
 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina kirendeltség-vezető: Elmondja, hogy az ülés előtt a tagintézmény 
veeztőjével átnézték az alapító okiratot, és pontosították a jogszabályi előírások figyelembe 
vételével. Amennyiben igényli a képviselő-testület ismerteti a kisebb változásokat. 
 
Bibliák István képviselő: Az alaptevékenységbe be kell írni a bölcsődei ellátást is? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina kirendeltség-vezető: Nem kell, ez a szakfeladat és a nemzetiségi 
ellátás is kikerül belőle, hiszen nincs a településen nemzetiségi oktatás.  Ezért mondta, hogy a 
jogszabály alapján néhol változtattak rajta. 
 
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
42/2013.(VI.04.) Határozata 

 
az Izsófalvai Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának 

elfogadásáról 
 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadta az Izsófalvai Szivárvány 
Óvoda Alapító Okiratát, mely a határozat mellékletét 
képezi. 
 
Felhívja a polgármestert, hogy az intézmény Kincstári 
bejegyzéséről haladéktalanul gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester  

 
 
Az Önkormányzat a 2. napirend keretén belül Pályázat kiírása az Izsófalvai Szivárvány 
Óvoda vezetői álláshelyének betöltésére c. napirendet tárgyalja. 
 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 
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Fodor Albert polgármester: Meg kell hirdetni a pályázatot, hogy mielőbb betöltésre kerüljön 
az álláshely. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző. Azt is el kellene dönteni, hogy a pályázókat a testület 
kívánja-e személyesen meghallgatni, illetve határoz-e meg a pályázat elbírálásánál előnyként 
figyelembe veendő dolgokat. 
 
Bibliák István: Korábban úgy volt, hogy addig nem lehetett kiírni a pályázatot, míg le nem 
járt a korábbi  vezető megbízása. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Ma már ez nem előírás. 
 
Bibliál István: Míg nem kerül sor az új vezető megbízására, addig ki tud majd felvilágosítást 
adni az óvodával kapcsolatos ügyekben? 
 
Fodor Albert polgármester: A jegyző asszony ad majd felvilágosítást. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
43/2013.(VI.04.) Határozata 

 
az Izsófalvai Szivárvány Óvoda óvodavezetői 

álláshelyéről 
 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet az Izsófalvai Szivárvány Óvoda 
óvodavezetői álláshelyére. 
 
A pályázati kiírást a határozat melléklete tartalmazza. 
 
Felhívja a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a 
www.kozigallas.hu-n, illetve az Oktatási Közlönybe is 
tegye közzé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 
 

 
Az Önkormányzat a 3. napirend keretén beül a Megbízás adása a Szivárvány Óvoda 
vezetői feladatai ellátására c. napirendet tárgyalja. 
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Hodop Istvánné képviselő bejelenti érintettségét a napirenddel kapcsolatban, tartózkodni 
kíván a szavazáskor. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző :  Csak olyan személyt lehet megbízni, aki rendelkezik a 
megfelelő iskolai végzettséggel. Javasolja a bért a közalkalmazotti törvény szerint 
megállapítani, a vezető pótlékot pedig 60 e Ft/hó összegben, jelenleg is ennyi az illetmény. 
 
Bibliák István képviselő: Javasolja Hodop Istvánnét megbízni, a jegyző asszony által 
ismertetett bérezéssel is egyetért. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen  szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
44/2013.(VI.04.) Határozata 

 
az Izsófalvai Szivárvány Óvoda intézményvezetői 

megbízásáról 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
az Izsófalvai Szivárvány Óvoda intézményvezetői 
feladatainak ellátásával HODOP ISTVÁNNÉT bízza 
meg. 
 
A megbízás időtartama: 2013. július 01-2013. augusztus 
31. 
 
A megbízott vezető illetményét 194.000.-Ft-ban, 
magasabb vezetői pótlékát 60.000.-Ft-ban állapítja meg. 
 
Felhívja a polgármestert a hozott határozat 
végrehajtására. 

 
Határidő: július 01. 
Felelős: polgármester 

 
 

 
Az Önkormányzat a 4. napirend keretén belül a Döntés hitelfelvételről c. napirendet 
tárgyalja. 
 
Fodor Albert polgármester: Ma még nincs szükség a hitelre, de elő kell készíteni, hogy 
amikor szükséges, már rendelkezésre álljon. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Mivel a hivatal épületén jelzálogjog van, így a két 
szolgálati lakás lehet a hitel fedezete, arra lehet bejegyezni jelzálogjogot. 
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Ötvös Béla alpolgármester:  Ha nem szükséges, minek kell hitelt felvenni? Ha nincs pénz, 
miért vásároltuk meg a Gál féle portát? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A vásárlás testületi döntés alapján történik, erre a 
fedezet rendelkezésre áll, el van különítve. Az adásvételhez szükséges hagyatéki tárgyalás 
lezárult, már csak a földhivatali átírás hiányzik. 
 
Bibliák István képviselő:  A hitelt felvételre mikor kerül sor, és mikor jár le a törlesztése? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A likvid hitelt július 1-től indulna, és december 31-ig 
tart. 
 
Fodor Albert polgármester:  A hitelre azért van szükség, hogy a szemétszállítási díjat ki 
tudjuk fizetni. A szemétszállítás kötelező feladat, de az állam nem ad rá egy forintot sem. A 
kommunális adó mértéke nem került emelésre, így lakásonként az önkormányzatnak éves 
szinten több mint 9.000.-Ft-ot kell hozzátennie. 
 
Bibliák István képviselő: Ő akkor is  a szemétszállítási díj ellen szavazott, most is ezt tenné, 
mert a lakosság tovább nem terhelhető. 
 
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének 

45/2013. (VI. 04.) határozata 
likvid (éven belüli) hitel felvételéről 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
hozzájárulását adja a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél 
történő hitel felvételéhez.  
A hitel összege: 5.000.000.-Ft  
(azaz ötmillió forint).  
A hitel kezdő időpontja: 2013. július 01. 
Végdátuma: 2013. december 31. 
A hitelre az átmeneti finanszírozási problémák 
megoldása érdekében van szükség. 
Az önkormányzat képviselő-testülete kijelenti, hogy a 
2011. évi CXCIV törvény értelmében a hitelfelvételnek 
törvényi akadálya nincs, kormányzati engedélyhez nem 
kötött. 
Kijelenti, hogy a hitel fedezeteként felajánlott ingatlan – 
Izsófalva, Izsó M. u. 129/1., 129/2. - nem az 
önkormányzati törzsvagyon része, forgalomképes. 
Kijelenti, hogy a tervezett hitel felvétele megfelel a 
hitelfelvételi korlát által megszabott feltételeknek. 
Mellékel két lezárt év költségvetésének tervezett és záró 
költségvetését, valamint az adott év költségvetési tervét. 
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Beleegyezik, hogy a fedezetként felajánlott ingatlanra 
kötött vagyonbiztosítást a Takarékszövetkezetre 
engedményezi, s annak rendszeres pénzügyi teljesítéséről 
minden évben legalább egyszer írásban tájékoztatja a 
Takarékszövetkezetet. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelfelvétel 
ügyében teljes körűen eljárjon. 

 
 

Határidő: július 01. 
Felelős: polgármester 

 
Az Önkormányzat az 5. napirend keretén belül az indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja. 
 
 

Jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozása szociális feladatellátására 
 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Magyarország Alaptörvényének értelmében az ún. 
sarkalatos törvények közül 2011. december 19-én fogadta el az Országgyűlés „Magyarország 
helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényét (továbbiakban Mötv). A 
törvényben a IV. fejezet rendelkezik az önkormányzatok társulásának szabályairól. 
Az eddig jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulások esetében a 
felülvizsgálat eredményeképpen szükséges a Mötv szabályai szerinti jogi személyiségű 
társulássá történő átalakítása és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése. 
A jogi személyiséggel rendelkező társulás egyik lényeges eleme egy önálló döntéshozó szerv 
létrehozása, a társulási tanács, melynek tagjai a társult önkormányzatok által delegált tagok. 
A tagok a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. A társulási 
tanács döntését határozattal hozza, és akkor határozatképes, ha az ülésén a társulási 
megállapodásban meghatározott számú, de legalább a szavatok felével rendelkező képviselő 
jelen van. 
A szociális intézmények esetében a működési engedély kiadással kapcsolatos jogszabály – a 
szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 
321/2009. (XII.29.) sz. korm. rendelet 2013. január 1-jei hatállyal módosult. A 
kormányrendelet 2. számú mellékletének 1.8. pontja előírja, hogy a működési engedély iránti 
kérelemhez csatolandó, ill. a működést engedélyező szervnek bemutatandó a törzskönyvi 
bejegyzést igazoló dokumentumok (törzskönyvi határozat és mellékletei) másolata is. A nem 
jogi személyiségű társulás ”átalakulásából” adódó, a költségvetési szervet érintő 
változásokra tekintettel az ütemezésnél ügyelni kell arra, hogy nehogy működési engedély 
nélkül maradjon 2013. június 30-át követően a költségvetési szerv. (A normatíva a volt 
fenntartóra már nem jár, ugyanakkor, ha az új nincs még bejegyezve akkor annak sem.) 
Rudabánya Város Önkormányzata és 19 községi önkormányzat intézményi társulási 
megállapodást kötöttek 2009. január 1-jétől határozatlan időre a szociális alapszolgáltatás, 
gyermekjóléti alapellátás és intézményi ellátás közös működtetésére. A Társulás neve: 
„Rudabánya és környéke szociális szolgáltató és intézményműködtető intézményi társulás”. 
(továbbiakban: Intézményi társulás). A társulás székhelye: 3733. Rudabánya, Gvadányi J. u. 
47. 
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Az intézményi társulás „a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló a 
1997. évi CXXXV. törvény alapján alakult. Ezen törvény 2012. december 31. nappal hatályát 
vesztette. 
Az Mötv „Átmeneti rendelkezés” 146. §-a rendelkezik a már meglévő társulások 
megállapodásainak felülvizsgálatáról. 
Az Mötv „szabad kezet” ad az önkormányzatoknak a megállapodás elkészítésében, 
módosításában, valamint abban, hogy milyen feladatokat látnak el. Fontos kitételként szabja 
meg azonban, hogy minden közösen ellátott feladatot társulásban kell ellátni, melynek jogi 
személyiséggel kell rendelkeznie. A Képviselő-testületeknek e törvény rendelkezéseinek 
megfelelően kell a megállapodást felülvizsgálni a hatályba lépést követő hat hónapon belül. 
Az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően elkészült az új Társulási Megállapodás. 
Rudabánya eddig sem kért pluszt a működtetéshez, ezután sem fog. Már 6 település jelezte, 
hogy 2013. december 31-vel kiválik a társulásból, de jelenleg tagok, nekik is el kell fogadniuk 
a megállapodást. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének  

46/2013. (VI.04.) határozata  
 

Jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozása 
szociális feladatellátására 

 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata a ”Rudabánya és 
környéke szociális szolgáltató és intézményműködtető 
intézményi társulás” 
korábban megkötött intézményi társulási megállapodás 
1.) pontjában részletesen megjelölt önkormányzatok 
képviselő-testületei az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv) 
87. §. alapján az Mötv. 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott „szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 
és ellátások” közszolgáltatások magas szakmai 
színvonalon történő ellátása céljából – felülvizsgálva a 
feladatellátásra korábban kötött a szociális 
alapszolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás és intézményi 
ellátás közös működtetésére vonatkozó 
megállapodásukat – jogi személyiséggel rendelkező 
társulást hoznak létre. 
 
A Társulási Megállapodást a határozat melléklete 
tartalmazza.  
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Határidő: azonnal 
Felelősök: polgármester 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a társulási megállapodás törzskönyvi nyilvántartásba 
határidőre történő bejegyzését kezdeményezze a Magyar 
Államkincstárnál. 
 
Határidő:  2013. június 30. 
Felelősök: polgármester 

 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A képviselő-testület áprilisban tartott ülésén elfogadta az 
önkormányzat új közbeszerzési szabályzatát. A Szabályzat III. fejezete rendelkezik a 
Közbeszerzési Bírálóbizottságról. Ennek az (1) bekezdése módosulna, nem a polgármester 
dönt a Bizottság tagjairól, hanem a képviselő-testület, mivel a Möt. szerint a képviselő-testület 
át nem ruházható hatáskörébe tartozik a választás, kinevezés stb. Kérte a képviselő-testület 
döntését. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének  

47/2013. (VI.04.) határozata  
 

a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Közbeszerzési Szabályzat III. fejezetének (1) bekezdését 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
(1) A képviselő-testület a Kbt. 22. § (4) bekezdése 
alapján, eljárásonként legalább háromtagú 
Közbeszerzési Bírálóbizottságot (továbbiakban: 
bírálóbizottság) hoz létre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
Andó Zoltánné: Hány szülő kérte az óvoda nyári nyitva tartását?  Van aki nem tudja 
megoldani a gyerek elhelyezését 1 hónapra. Állítólag úgy történt az aláíratás, hogy hiába is 
írják alá, úgysem lesz nyitva az óvoda. 
 
Hodop Istvánné: 9 szülő kérte , de nem tudja megmondani, hogy kik azok.  A szabadságot ki 
kell adni minden dolgozónak. 
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Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : A nyári zárva tartásról február 15-ig dönteni kellett 
volna. Jövőre így fogjuk ütemezni. Olyan településeken, ahol több óvoda is működik, meg 
tudják oldani a folyamatos nyitvatartást. Jövőre törekedni fogunk arra, hogy minél kevesebb 
ideig legyen zárva az óvoda a nyári szünetben.  
 
Andó Zoltánné képviselő: A közhasznú munkások a kaszákat leadják-e, vagy náluk marad 
műszak után is, mert  többen maszekolnak vele. 
 
Fodor Albert polgármester: Leadják minden műszak végén, ezt a csoportvezető ellenőrzi. 
 
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Fodor Albert polgármester a rendkívüli nyílt ülést 
16,05 órakor bezárta. 
 
 

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