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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. 
 
 
 
Szám:  114/ 15/2013. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-án 
délután 13,30 órától   megtartott , közmeghallgatással egybekötött  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 
             ( összesen 6 fő) 
 
Távolmaradását előzetese jelezte:  Simon Lórántné képviselő 
  
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 
 
 az ülés egész időtartamára 
   
  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltség-vezető    
  Budainé Kadlót Ágnes pénzügyi előadó 
  Taskóné Lengyel Krisztina pénzügyi előadó  
                        
 
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 tesz az  ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselő-testület tagjai egyhangúlag, a 
meghívóval megegyezően az alábbiak szerint fogadnak el. 
 
 

N A P I R E N D  
 

1.) Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: polgármester 

2.) Javaslat a helyi adókról szóló rendeletek módosítására ( iparűzési, kommunális) 
Előterjesztő: polgármester 

3.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használati díjának 
felülvizsgálatára 
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Előterjesztő: polgármester 
4.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának, valamint a nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára 
Előterjesztő: polgármester 

5.) Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő teremhasználati díjak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: polgármester 

6.) Javaslat Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyására 
Előterjesztő: polgármester 

7.) Indítványok, javaslatok 
- Bursa Hungarica 2013. évi ösztöndíjpályázatban résztvevő pályázatok 

elbírálása 
- Polgárőrség pénzügyi támogatás iránti kérelme 
- Javaslat a háziorvosi szolgálat működtetésére kötött megállapodás 

módosításra 
8.) Közmeghallgatás 
 

 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a Javaslat a szociális tűzifa támogatás 
helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 1. sorszám alatt. 
 
Andó Zoltánné képviselő: A Pénzügyi és s Szociális Bizottság együttes ülésen tárgyalta az 
előterjesztést. Javasolja a 2.§ módosítását, 150 %-ra, azaz 42.500 Ft összegre. A d.) 
pontot: minden 65 év feletti egyedülállóra javasolják módosítani. A 3. §.c.) pontját úgy 
módosítani, hogy nem kaphat támogatást az, akinek a tulajdonában gépjármű található, 
vagy üzemben tartási szerződéssel rendelkezik. A 4.§-(2) bekezdése szerint a kérelmet 
december 10-ig lehessen benyújtani. A kérelmek előkészítését a két bizottság végzi, de a 
döntést az önkormányzat hozza meg. 
 
Bibliák István képviselő: Egy-egy kérelmező hány m3 fát kaphat? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : A beérkezett kérelmek mennyiségétől függ. 
 
Bibliák István képviselő: A személygépkocsit mindenképpen ki kell zárni? Ezzel így nem 
ért egyet. Hogyan tudja majd meg a lakosság, hogy van ilyen lehetőség? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : A helyi rendeletet közzé teszik, és hirdetmény 
formájában is tájékoztatják a lakosságot.  
 
Bibliák István képviselő: A mai közmeghallgatáson is el kell mondani. 
 
Galyas András képviselő: Átvételi elismervény ellenében kell átadni majd a fát. 
 
Fodor Albert polgármester: A bizottság által javasolt módosításokkal javasolja a rendelet 
megalkotását. 
 
A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat  nélkül  megalkotja a 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletét a tűzifa 
támogatás helyi szabályairól. 
 
A 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza. 
 
Az Önkormányzat a 2. napirend keretén belül a Javaslat a helyi adókról szóló rendeletek 
módosítására ( iparűzési, kommunális) c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 3. sorszám alatt. 
 
Galyas András képviselő: Ismerteti a bizottság véleményét. A kommunális adót a  
szemétszállítási díj bevezetése miatt csökkenteni kell. A díj mértékét még nem ismerjük. 
Javasolják  az évi 5000 Ft-os adó megállapítását.  Az üres ingatlanokra kivetett 90 %-os  
kedvezményű adó kivetését javasolják eltörölni. Az iparűzési adó jelenlegi szinten tartását 
javasolják. 
 
Bibliák István képviselő: Tudják majd fizetni az emberek a szemétdíjat és a kommunális 
adót? Nem tudjuk, mennyi lesz a szemétdíj. Ha nem fizetik, ellep majd bennünket a szemét. 
Az iparűzési adó maradjon 2 %. Az üres telek után kivetett adó törlésével egyetért. 
 
Hodop Istvánné: Várják az emberek a kommunális adó csökkentését. 5000 Ft szerinte is 
optimális. A szemétszállítási díjat majd az új szolgáltató szedi be. Havi díjfizetés lesz. 
 
Galyas András képviselő: Összességében több lesz a fizetni való, mint évi 24.000 Ft. Év 
közben is lehet adót csökkenteni, de emelni nem. Úgy kell most megállapítani, hogy elég 
legyen. 
 
Fodor Albert polgármester: Az első havi szemétszállítási díjat valószínűleg meg kell majd 
előlegezni a lakosok helyett. Ő felére javasolja csökkenteni az adót. Később még mindig lehet 
csökkenteni, ha már látjuk a finanszírozást. Van a környéken 5 ezer, de van 10 ezer forint is. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Izsófalván az évi szemétszállítási díj 13 400 e Ft. 590 
ingatlan van, ennyire van számítva az összeg.  Még nem tiszta, hogy hogyan fog indulni ez az 
egész. A kommunális adót mindenképpen csökkenteni kell. A környéken van 4-5-6 e Ft-os adó 
is.  Nem tudjuk még, hogy az 5 ezer forint fedezi-e azt a kiadást, melyet ebből kell megoldani. 
A pályázatokhoz is szükség van önrészre, azt pedig csak saját bevételből , adóból lehet 
biztosítani. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: A település üzemeltetés az önkormányzat feladata. Vannak fontos 
feladatok, melyeket meg kell oldani. Inkább legyen több az adóbevétel, mert csökkenteni a 
későbbiekben is lehet, de emelni nem. Azt kell kiszámolni, mennyi az önkormányzat egy éves 
kiadása ezen feladatokra, és ennek biztosításához mennyi adót kell kivetni és beszedni. Legyen 
a kiadás és a bevétel egyensúlyba. Ez a cél. Minimum 5 ezer Ft legyen az adó. 
 
Bibliák István képviselő: Egyetért az 5 e Ft-os mértékkel.  Jó, hogy a lakosság maga fizeti a 
szemétszállítási díjat, így azt nem kell évi 9 millió Ft-tal pótolnia az önkormányzatnak. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Az utakra kell a pénz. 
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Fodor Albert polgármester: Lehet, hogy be kell szállnunk a lakossági szemétszállítás díjába. 
Még semmi sem biztos. Mivel iparűzési adóval nem számolhatunk, a kommunális adó 
mértékét kell olyan szinten tartani, hogy abból tudjuk fedezni ezeket a kiadásokat.  Lehet, 
hogy lesz kompenzáció az iparűzési adó hiánya miatt, de ez nem biztos.  Az ÖNHIKI 
eredményét sem tudjuk még. Javasolja a bizottság által javasoltak szerint a rendelet 
megalkotását. 
 
 

A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat  nélkül  megalkotja a 14/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletét a 
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/1996.(V.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
 
A 14/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza. 
 
 
Fodor Albert polgármester:  Az iparűzési adó mértékén ne változtassunk. Kérte a testület 
döntését. 
 

A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat  nélkül   az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

81/2013.(XI.28 ) Határozata 
Az iparűzési adóról 

 
Izsófalva Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy 2014-re az iparűzési adó 
mértékén nem kíván változtatni. 

  
 

Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül a Javaslat az önkormányzat tulajdonában 
lévő közterületek használati díjának felülvizsgálatára c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 5. sorszám alatt. 
 
Galyas András képviselő: A bizottság véleménye: ne változtassunk a mértékén. 
 
A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és , 
ellenszavazat  nélkül   az alábbi határozatot hozza: 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

82/2013.(XI.28 ) Határozata 
A közterülethasználati díjról 

 
Izsófalva Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a közterülethasználati díj 
mértékén változtatni nem kíván. 

 
Az Önkormányzat a 4. napirendi pont keretén belül a Javaslat az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások bérleti díjának, valamint a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 6. sorszám alatt. 
 
Galyas András képviselő: A bizottság javaslata: a két db. összkomfortos lakás bérleti díja 
legyen 350 Ft/m2. A komfortosé 250 Ft/m2. A félkomfortos 120 Ft/m2.  
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A 2 db szolgálati lakás összkomfortos. 81 és 83 m2 a 
területük. Január 1-től javasolja módosítani a jelegüket, hiszen egyik sem szolgálati 
lakásként üzemel. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Az egyik,   korábban komfortos lakásként nyilvántartott lakás 
jellegét is meg kell változtatni, tekintettel arra, hogy csak a félkomfortos lakás 
követelményeinek felel meg. 
 
Fodor Albert polgármester: A bizottság által javasoltak szerint fogadjuk el az 
előterjesztést. 
 
 
 
A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és , 
ellenszavazat  nélkül   az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

83/2013.(XI.28 ) Határozata 
A lakások  valamint a nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díjáról 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete 
az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleti 
díját 2014. január 1. napjától az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
Összkomfortos lakás  350.-Ft/m2 
Komfortos lakás  250.-Ft/m2 
Félkomfortos lakás  120.-Ft/m2. 
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Az Önkormányzat az Izsófalva, Izsó Miklós út 129 szám 
alatti önkormányzati bérlakások szolgálati jellegét 2014. 
január 1. napjától megszünteti, azokat önkormányzati 
tulajdonú bérlakássá minősíti át. 
 
Az Izsófalva, Izsó Miklós út 127/A. fsz. 2. szám alatti 
komfortos önkormányzati bérlakást  2013. december 1. 
napjától félkomfortossá minősíti át. 
 
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját a 
Képviselő-testület nem változtatja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések 
módosításának aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: határozatban foglaltak szerint 
 

 
Az Önkormányzat az 5. napirend keretén beül a Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő 
teremhasználati díjak felülvizsgálatára c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 7. sorszám alatt. 
 
Galyas András képviselő: A konyha, ebédlő bérleti díját nem javasolják változtatni. Az 
iskola helyiségeire vonatkozó díjakat törölni kell, mivel azokat az önkormányzat már nem 
adhatja bérbe. 
 
Bibliák István: Ha a konyhát bérbe adjuk, akkor kell ÁNTSZ hozzájárulás? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : A konyhát csak a konyhai személyzet használhatja, Így 
nem kell külön ÁNTSZ hozzájárulás. 
 
Fodor Albert polgármester: Javasolja a határozatot a bizottság által javasoltak szerint 
meghozni. 
 
 

A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és  
ellenszavazat  nélkül   az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

84/2013.(XI.28 ) Határozata 
Az önkormányzati tulajdonban lévő 

teremhasználati díjak felülvizsgálatáról 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
az önkormányzati tulajdonban lévő teremhasználati díjak 
mértékén változtatni nem kíván. 
 
A 26/2011.(IV.20.) határozatából törli az Izsó Miklós 
Általános Iskola ebédlőjére vonatkozóan  megállapított 
díjakat, tekintettel arra, hogy a helyiség bérbeadására 
nem jogosult. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 8 nap 
 

Az Önkormányzat a 6. napirend keretén belül a Javaslat Izsófalva Nagyközségi 
Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  8. sorszám alatt. 
 
Galyas András képviselő: A tervet elfogadásra javasolják. 
 
Hodop Istvánné képviselő: A konyhánál már volt ellenőrzés. Komplex ellenőrzésre van 
szükség. 
 
Bibliák István képviselő: A hivatalnál nem kellene tervezni belső ellenőrzést? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Jövőre 3 választás lesz. Az éppen elég nagy munka 
lesz. 
 
Fodor Albert polgármester: Volt a hivatalnál belső ellenőrzés az elmúlt évben. 
 

 
A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat  nélkül   az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

85/2013.(XI.28 ) Határozata 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 

2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2014. 
évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester, aljegyző 
Határidő: azonnal 
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Az Önkormányzat a 7. napirend keretén belül az indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja. 
 

- Bursa Hungarica 2013. évi ösztöndíjpályázatban résztvevő pályázatok elbírálása 
 

 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  9. sorszám alatt 
 
Andó Zoltánné képviselő: 3 pályázat érkezett, A típusú ösztöndíjra.  Javaslat: 5000.-Ft/hó/fő, 
10 hónapra. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Miből él az a kérelmező, akinek 0 Ft a jövedelme? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : A szülő azt nyilatkozta, hogy nem tudják támogatni. Azt 
javasolja, az önkormányzat támogassa azt a kevés fiatalt, aki továbbtanul. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Ezen ő vitatkozna. 
 
Fodor Albert polgármester: Javasolja a bizottsági vélemény alapján a határozat 
meghozatalát. 
 

A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és  
ellenszavazat  nélkül   az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

86/2013.(XI.28 ) Határozata 
Bursa Hungarica ösztöndíj odaítéléséről 

 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 
 
A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatokat elbírálta és az 
alábbiak szerint határozott: 
 
A típusú ösztöndíjban részesül 
 
Név:  Támogatás mértéke: 
 
Varga Eszter 5.000 Ft/hó 
 
Földi Lilla 5.000 Ft/hó 
 
Antal Alexandra   5.000 Ft/hó 
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Felhívja a jegyzőt, hogy a fenti döntéssel kapcsolatosan a 
pályázati kiírásnak megfelelően járjon el. 
 
Az Önkormányzat döntését a lakosság körében a helyben 
szokásos módon  ( helyi hirdetőtábla, weblap) közzé kell tenni. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: kiírás szerint 
 
 

- Polgárőrség pénzügyi támogatás iránti kérelme 
 
Fodor Albert polgármester: Javasolja, hogy a polgárőrséget 100 e Ft összegű 
támogatásban részesítsék. A támogatást pályázati önrészre használnák fel. A támogatás az 
idei költségvetésbe tervezve is volt. 
 
 
 
A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat  nélkül   az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

87/2013.(XI.28 ) Határozata 
Polgárőrség pénzügyi támogatása 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
A Bűnmegelőzési Községvédelmi Közhasznú Polgárőr  
Egyesület részére 100 e Ft összegű támogatást biztosít a 
2013. évi költségvetéséből. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 

- Javaslat a háziorvosi szolgálat működtetésre kötött megállapodás módosítására 
 
Fodor Albert polgármester: A háziorvosi szolgálat havi finanszírozása 40 e Ft-tal nőtt.  
Visszamenőleg megkaptak 440 e Ft-ot. Ezt az összeget javasolja átutalni a háziorvosi 
feladatot ellátó Sivák Bt számára. A havonta finanszírozásra átutalandó 690 e Ft-ot 
javasolja 730 e Ft-ra emelni. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A finanszírozás rendjét kormányrendelet 
szabályozza. Amit megkaptunk visszamenőleg 440 e Ft-ot, azt át kell utalni a feladatot 
ellátó Sivák Bt részére.  
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A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat  nélkül   az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

88/2013.(XI.28 ) Határozata 
Háziorvosi szolgálat működtetésére 

kötött megállapodás módosítása 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a háziorvosi szolgálat működtetésére a SIVÁK Bt-vel 
kötött feladat-ellátási szerződés 2.10. pontját az alábbiak 
szerint módosítja 2013. november 01-től: 
 
2.10. A megbízó a szerződésben meghatározott feladatok 
ellátásáért havonta 730 Eft-ot fizet a megbízottnak. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző:  Az Izsó Miklós úton a vízvezeték rekonstrukciója miatt 
közterületekről fákat kell kitermelni.  Fodor Józsefné részére engedélyeztük a fa kivágását, 
most a többi lakó is kéri, hogy a velük szemben lévő fákat kitermelhessék. Domonkos Józsefné, 
Váradi Ilona, Lakatos Lajosné is kérelmet nyújtottak be. 
 
Galyas András képviselő: Csak azokat a fákat vágják ki, amiket muszáj, ami nem zavarja a 
munkát, az maradjon meg. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Tartsanak bejárás, nézzék meg a helyszínen. Csak saját 
felelősségére és költségére vághatja ki bárki is a fákat, és csak azt, ami mi kijelölünk. 
 
Fodor Albert polgármester: Egyetért az alpolgármester javaslatával. Kimennek majd a 
helyszínre mielőtt engedélyeznék bárki részére a fakivágást. 
    
 
Az Önkormányzat a 8. napirend keretén belül közmeghallgatást tart. 
 
A közmeghallgatásra a Művelődési Ház nagytermében került sor, 16 órától. 
 
 Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
   Andó Zoltánné képviselő 
   Bibliák István képviselő 
   Galyas András képviselő 
  Hodop Istvánné képviselő 
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  Ötvös Béla alpolgármester 
  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltség-vezető    
 
A lakosság részéről megjelent: 57 fő állampolgár. 
 
 
Fodor Albert polgármester: Köszönti a megjelenteket. Részletes tájékoztatást ad a 2013-ban 
elvégzett feladatokról, a start  munkaprogramról.  Ismerteti a 2014. évi költségvetési 
koncepciót. 
 
Hozzászólások: 
 
Verebélyi Istvánné: Mit fog tanulni az a 60 főt, akit beiskoláztak? 
 
Fodor Albert polgármester: 40 fő alapkompetencia képzésben vesz részt, 20 fő pedig szakmát 
tanul OKJ-s képzésben. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A téli átmeneti közfoglalkoztatás keretén belül november 
1-től 20 fő OKJ-s  képzése indult el. Jelenleg dolgoznak, majd iskolába fognak járni. Aki nem 
jár rendszeresen a képzésre, annak vissza kell fizetnie a tanfolyam árát. 40 fő kompetencia 
képzésre jár, ezek főként nők.  A képzés április 30-ig tart.  Január 1-től 50 fő jön be dolgozni, 
szintén április 30-ig.  Május 1-től pedig indul a startmunka.  Ennek nagy jelentősége van, 
hiszen önerő biztosítása nélkül tudunk embereket foglalkozatni, értéket teremteni.  Egy fő 
foglalkoztatottra 120 e Ft-ot kapunk. Ez fedezeti a bért és járulékait, valamint a dologi 
kiadást. Tudunk értéket teremteni, de vannak olyan területek, mely szélmalomharcnak 
bizonyul. Így pl. az illegális szemétlerakók megszüntetése. Egyet felszámolunk, egy újabb 
keletkezik helyette. Kéri, hogy a lakosok legyen partnerek a start munkaprogram 
megvalósításában. 
Nagyon jól sikerült az Idősek Napja, örül, hogy sokat jöttek el. 
 
Fodor Albert polgármester: Január 1-től közös önkormányzati hivatalt működtetünk 
Rudabányával.  2 jegyzőnk van, Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző, aki Rudabánya város 
jegyzője, és Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző kirendeltségvezető, aki Rudabányán aljegyző, 
itt pedig vezeti a hivatalt. 
 
Kőszeghy Lászlóné: Az 5 e Ft kommunális adó és a szemétdíj több, mint az idén fizetendő 24 
e Ft. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző kirendeltségvezető: A kommunális adó nem szemétdíj. A 
kommunális adó másra való. Abból kell a település üzemeltetését biztosítani.  A 
szemétszállítási díj hatósági áras lesz. A miniszter fogja megállapítani. Nem tudjuk még a 
mértékét. Havi díjfizetés lesz. 
 
Tauschach István: Mi van, ha nem tesz ki szemetet? 
 
Fodor Albert polgármester: A szemét elszállításának kötelezettsége továbbra is fennáll. A 
részleteket nem tudjuk. 
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Mivel több hozzászólás nem volt, polgármester megköszöni a megjelenést, és a 
közmeghallgatással egybekötött testületi ülést  18,10 órakor bezárja. 
 
 

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