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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. 
 
 
 
Szám:  114/8/2013. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25-én 
reggel 7,00 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 
  
 
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.  
 
Javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselő-testület tagjai 
egyhangúlag, a meghívóban szereplő napirendi pontokkal megegyezően, az alábbiak szerint 
fogadnak el. 
 
 

1.) Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás működésére 
vonatkozó megállapodás megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 

2.) TÖOSZ kérelmének megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 

     3.) Indítványok, javaslatok 
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Az Önkormányzat a 1. napirend keretén belül  a Kazincbarcika és Vonzáskörzete 
Többcélú Önkormányzati Társulás működésére vonatkozó megállapodás megtárgyalása 
c. napirendet tárgyalja. 
 
 

 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző :  A társulási törvény hatályát vesztette 2012. 12. 31-én, 
de az átmeneti rendelkezések között 2013. június 30-ig ad lehetőséget a meglévő társulások 
átszervezésére, jogi személyiségűvé tételére.  A társulás működése átalakult, amire alakult 
eredetileg azt a feladatát elveszítette, de a belső ellenőri feladatokat továbbra is ellátja. 
Egyedül egyetlen önkormányzatnak sem kifizetődő belső ellenőrt alkalmazni.  Az általánosan 
megfogalmazott célok bővebbek, alkalmasak arra, hogy pályázat benyújtásához 
megfeleljenek. A megállapodást elfogadásra javasolja. 
 
Bibliák István képviselő: Az van a tervezetben, hogy a bevitt vagyont  kiválás esetén nem 
lehet visszavenni, ha az veszélyeztetni a társulás további működését. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Vagyont – ingatlant – csak Kazincbarcika város vitt be 
a társulásba. Így védve vannak a községek, hogy ha Kazincbarcika kiválna a társulás 
megmaradhasson. 
 
 
Bibliák István képviselő: A szavazás lakosságarányosan történik. Így a kistelepülések 
hátrányban vannak. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Igazságtalannak tűnik, de az sem lenne igazságos, hogy 
egy 150 fős településnek annyi joga legyen a szavazásban, mint a 30 ezer fős 
Kazincbarcikának. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Pályázatnál milyen előnyt élvezhetnek azok, akik a társulás 
tagjai? Mennyi lesz a hozzájárulás összege? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Azt még nem tudja előre megmondani. A hozzájárulás 
összegét még nem ismerik. 
 
Galyas András képviselő: A társulások működését befolyásolják-e a járási határok? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Ez most még nem látszik. Javasolja a megállapodás 
elfogadását az írásban  kiküldött tervezet szerint. 
 
A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
48/2013.(VI.25.) Határozata 

A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásáról 

 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás működésére 
vonatkozó Társulási Megállapodást, mely tartalmazza a 
társulás jogi személyiséggé válását,  jelen határozat 
melléklete szerint elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: június 30. 
Felelős:   polgármester 

 
 
Az Önkormányzat a 2. napirend keretén belül a TÖOSZ kérelmének megtárgyalása c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert polgármester: Javasol 100 e FT összegű támogatást megállapítani és átutalni  
az árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására a Magyar 
Államkincstárnál e célra létrehozott számlára. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Elkeserítő tapasztaltok vannak arra, hogy az így felajánlott 
összegek nem oda kerülnek, ahová szánják azt a segíteni szándékozók. Pld. A vörös iszap 
katasztrófa után az összegyűlt 2 milliárd forint 7 %-a jutott el a bajba jutottakhoz. Nem 
sportpályák füvesítésére kell 100 milliókat költeni, hanem ilyen feladatokra kell fordítani.  Így 
nincs értelme adakozni. Mindig tőlünk kérnek segítséget, de ki segít egy bajba jutott kis 
településnek? Nem javasolja a támogatást. Nekünk is szükség van a támogatásra.  A pénz nem 
oda megy, ahová szánják, így nem javasolja a támogatást. Ez egyfajta rablás, amiben ő nem 
akar részt venni. 
 
Fodor Albert polgármester: Javasolja a korábbikban ismertetett összegű támogatás 
megítélését. 
 
 
A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozza: 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

49/2013.(VI.25.) Határozata 
 

Árvízvédelmi munkálatok támogatásáról 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a TÖOSZ kérése alapján úgy határoz, hogy az 
árvízvédelmi munkálatokat  és a keletkezett károk 
helyreállítását 100 e Ft-tal támogatja. A támogatás 
összegét  a Magyar Államkincstárnál e célra létrehozott 
számlára átutalja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 
 

 
Miután több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, polgármester megköszöni a 
megjelenést, és az ülést 7,55 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 

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