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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. 
 
 
 
Szám:  145/4/2014. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án 
délután  14,00 órától   megtartott   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 (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 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 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2014.  évi költségvetéséről szóló 
rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Fodor Albert polgármester 

 
2.) Indítványok, javaslatok 

 
 
Napirend előtt a polgármester jelentést tesz  a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés 
között  történt fontosabb eseményekről. 



 2

 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül  a Javaslat Izsófalva Nagyközségi 
Önkormányzat 2014.  évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására c. napirendet 
tárgyalja. 
 
Előterjesztés  a jegyzőkönyvhöz csatolva 1. sorszám alatt. 
 
Bibliák István képviselő:  Javasolja, hogy a jövőben a védőnő, a konyha vezetője is legyen 
jelen, mint intézményvezetők. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Csak az óvoda önálló  intézmény, és annak a vezetője 
jelen van. Az előzetes tervezésbe természetesen az érintettek bevonásra kerültek.  
 
Bibliák István képviselő: A Pénzügyi Bizottság elnöke az ülésen nem tud jelen lenni, ezért őt 
kérte fel, hogy ismertesse a bizottság véleményét. A 18-án megtartott ülésen az anyagot  
megtárgyalták, az előterjesztést jónak ítélik. Jól látszik a kötelező és az önként vállalt feladat. 
A cél meghatározása jó. Pályázni csak olyat lehet, amihez nem kell önrész. A bizottság 
javasolja az előterjesztés elfogadását.  A start munka célkitűzései jók.  A munka 
megvalósítását jobban segíthetné a település lakossága is. Az új könyvelő program – EPER – 
alkalmazásához, elsajátításához idő kell. 
 
Fodor Albert polgármester:  Olyan pályázatokat szeretnénk benyújtani, amihez nem kell 
önrész. Óvodára, tornateremre lenne szükségünk. A start munka pályázatban kevés a dologi 
keret. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Sok munka van az előterjesztés mögött. A felújítási 
munka támogatási szerződése még nem került megkötésre. Az óvodai pályázat előkészítése 
történik, hogy legyen kész terv, mire a pályázat kiírásra kerül. Volt egy szakmai nap, ahol a 
miskolci egyetem szakemberei elmondták, hogy ősszel indulnak az uniós pályázatok. 2014-
2021 között sok pályázati lehetőség nyílik meg, a pályázat elszámolása szigorú lesz. A start 
munkát sok kritikai éri, nem jó a lakosság hozzáállása. Bízik benne, hogy az EPER program 
jól fog működni.  Ha nincs előirányzat, nem lehet majd kötelezettséget vállalni. Negyedévente 
kell majd költségvetési rendeletet módosítani. 
 
Fodor Albert polgármester: A jegyző a törvényesség őre. Be fogják tartani az előírásokat. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: MI a terv az óvodával? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Felújítás és bővítés van tervezve. Még kezdeti 
stádiumban van a tervezés. A pályázati kiírástól függ, hogy mire tudunk pályázni. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Ki a tervező? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző :  Kevés a megbízható tervező. Juhász Péterék csinálják a 
terveket. 
 
Fodor Albert polgármester: A tornateremre is ez vonatkozik. 
 
Bibliák István képviselő: Mennyit kér a tervező? 
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Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Az összeg még nincs meghatározva, sőt még szerződés 
sincs, egy millió forintot terveztünk be az idei költségvetésbe. Természetesen ez az összeg nem 
fedezi a tervezés költségét, a pályázati kiírástól függ, hogy mennyit engedélyez. 
 
Bibliák István képviselő: Mindent bele kell írni a pályázatba. 
 
Fodor Albert polgármester: Személyes megállapodás még nem történt meg. 
Javasolja az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségről szóló határozat 
meghozatalát. 
 
A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

12/2014.(II. 20.) Határozata 
Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő kötelezettségeinek három évre várható 
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint ( a 
határozat melléklete) változatlan formában jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Fodor Albert polgármester: Javasolja a költségvetési rendelet megalkotását. 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja a 4/2014. (II.c21.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről, mely a jegyzőkönyv 2.  mellékletét képezi. 
 
Az Önkormányzat a 2. napirendi pont keretén belül az Indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja. 
 
Fodor Albert polgármester: Kazincbarcika Város Polgármestere megkereste a Barcika 
Vízmű Kft. tulajdonosait azzal, hogy az üzletrészeket meg kívánja vásárolni. Izsófalva 
esetében a 36.000.-Ft névértékű üzletrészre 61.200.-Ft vételi ajánlatot tett. Körbe kérdezték a 
szomszédos településeket, senki nem kívánja megtartani az üzletrészét. Javasolja az 
értékesítést. 
 
A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

13/2014.(II. 20.) Határozata 
a Barcika Vízmű Kft-ben meglévő üzletrész 

értékesítésére 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Barcika Vízmű Kft-ben meglévő 36.000.-Ft névértékű 
üzletrészét értékesíti Kazincbarcika Város Önkormányzata 
részére 61.200.-Ft összegért.  
 
Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatról 
Kazincbarcika Város Polgármesterét értesítse. 
 
Határidő: február 28. 
Felelős:   polgármester 

 
Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 3. sorszám alatt. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Meg kell választani a szavazatszámláló bizottság tagjait. 
A bizottság 5 tagból áll. 3 tagot és póttagokat választanak. A pártok szavazókörönként 2 tagot 
delegálhatnak. 
 
A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2014.(II.20.) Határozata 
 
A Szavazatszámláló Bizottságok megválasztásáról 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
országgyűlési és helyi önkormányzati választások 
szavazatszámláló bizottságait az alábbiak szerint választja meg: 
 
1. sz. szavazókör: 

 
1. Andó Pálné tag 
2. Tóthné Fazekas Beáta tag 
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3. Pál Istvánné tag 
 
Póttagok: Puzsa Béláné, Krechl Sándorné, Sterné Pál Krisztina 
 
2.sz. szavazókör 
 
1. Varga Mária tag 
2. Kovács Istvánné tag 
3. Hronyecz Jánosné tag 
 
Póttagok: Zilahy Sándorné, Lengyel Béláné 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szavazatszámláló 
bizottság tagjainak eskütételéről és felkészítéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 
 
Fodor Albert polgármester: Miután több hozzászólás nem volt, megköszöni a megjelenést, és 
az ülést14,50 órakor bezárja. 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


