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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. 
 
 
 
Szám:  145/5/2014. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án 
délután  14,30 órától   megtartott   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 (7 fő) 
 
  
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 
 
 az ülés egész időtartamára 
   
  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltség-vezető   
 
a 2. napirendi ponthoz: 
   
  Dr. Toldi Tóth Gábor kapitányságvezető 
  Takács Viktor őrsparancsnok 
 
a 3. napirendi ponthoz: 
 
  Iglai József polgárőr parancsnok 
  Hladon Sándor polgárőrparancsnok helyettes 
 
 a 4. napirendi ponthoz: 
 
  Riespler Pál ügyvezető 
 
 
az 5. napirendi ponthoz: 
 
  Hankusz Lászlóné szociális gondozó 
  Bári Zoltánné szociális gondozó 
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A lakosság részéről megjelent: 4 fő érdeklődő állampolgár. 
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel mind a 7fő képviselő 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 települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
     közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására ( szóbeli előterjesztés ) 
 Előadó: Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző kirendeltségvezető 

 
2.) Tájékoztató a kazincbarcikai Rendőrkapitányság településünket érintő tevékenységéről 

Előadó: Dr. Toldi Tóth Gábor kapitányságvezető 
 

3.) Tájékoztató a településünkön működő Polgárőrség működéséről 
Előadó: Iglai József vezető 
 

4.) Tájékoztató a Laking-R Lakóingatlan Kezelő és Szolgáltató Bt. településünkön végzett 
tevékenységéről 

     Előadó: Riespler Pál ügyvezető 
 

5.) Beszámoló a házi segítségnyújtási feladatok ellátásáról 
Előadó: Fodor Albert polgármester 
 

6.) ) Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás  
      működésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
     Előadó: Fodor Albert polgármester 

 
7.) Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 
 

Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a Javaslat a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására c. 
napirendet tárgyalja. 
 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Egy szó miatt kell a rendeletet módosítani. A függelék 
szó helyett a díjakat tartalmazó tábla megjelölése melléklet kell, hogy legyen. 
 
Fodor Albert polgármester: Javasolja a rendelet módosítását. 
 
A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 
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Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja az 5/2014. (III.21.) önkormányzati rendeletet a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi  közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv 1.  mellékletét képezi. 
 
 
Az Önkormányzat a 2. napirend keretén belül Tájékoztató a kazincbarcikai 
Rendőrkapitányság településünket érintő tevékenységéről c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyv  2. mellékletét képezi. 
 
Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető: A rendészeti szervek besorolása megtörtént. A 
besorolásra a létszám alapján került sor. Kazincbarcika a 120 fő feletti besorolási 
osztályba került. Ebben a kategóriában Kazincbarcika az egyik legnagyobb kapitányság. 
A járási székhelyeken őrsöt, vagy kapitányságot kellett létrehozni. A kapitányságokon 
megszűnt az ügyelet. Segélyhívó, fogadó központokat létesítettek. Az egyik Miskolcon van, 
a másik Szombathelyen. A hívást adminisztratív dolgozók fogadják. A hívásokat rögzítik. 
Ha szükséges konferencia hívást biztosítanak a hívónak az illetékes rendőri szervekkel. Ezt 
a rendszert az állampolgároknak még meg kell szokni, el kell fogadni. A rendszer 
tesztelésében Borsod megye is részt vett. A rendszer kiváló minősítést kapott. A 
kapitányság területén elkövetett bűncselekmények számának 80 %-át 7 település adja, 
melyből Izsófalva a 7. helyen áll. A legsúlyosabb gondok Kazincbarcikán, Sajókazán, 
Ormosbányán, Rudabányán, Sajószentpéteren, vannak. Minden nap, minden településen 
legalább egyszer vannak rendőrök. Kiemelten kezelik a választással kapcsolatos 
közbiztonsági feladatokat. 
 
Fodor Albert polgármester: Van is eredménye a rendszeres rendőri jelenlétnek. Éjjel is 
szokta őket itt látni. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Átfogó, részletes tájékoztatót kaptak. A lakosság 
biztonságérzetét növeli, ha látja a rendőröket a településen. Mennyire van jelen a drog a 
településen a fiatalok körében? Sikert kíván a munkájukhoz. 
 
Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető: Drog nincs a környéken. Legális szerek vannak, 
melyek nem minősülnek kábítószernek. Szakértők vizsgálják be – nem kevés pénzért – a 
lefoglalt különböző tudatmódosító szereket, melyek a neten is rendelhetők.  
 
Takács Viktor őrsparancsnok: Ha nincs tiltólistán, nem minősül drognak a szer. Amikor 
kiderül, hogy nem minősül drognak, vissza kell adniuk a tulajdonosnak. A szakértői 
költség magas. 
 
Andó Zoltánné képviselő: A tájékoztató részletes, jó. Csökkent a lakásbetörések száma. 
 
Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető: Ha nem is csökkent, de legalább stagnál a 
bűncselekmények száma. Minden településen 2-3 ember keseríti meg az ott élők életét. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Érezteti hatását a fokozott rendőri jelenlét. 
 
Bibliák István képviselő: Jó a kapitányság minősítése. Jó minőségű munkát végeznek. 
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Galyas András képviselő: Köszöni a részletes  tájékoztatást. 
 
Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető: Évente egy alkalommal kötelező a testületeknek 
tárgyalni a napirendet, de ha kérik, szívesen jönnek többször is. 
 

Fodor Albert polgármester: Megköszöni a tájékoztatót és a megjelenést. 
 
   Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
   Kazincbarcikai Rendőrkapitányság munkájáról szóló tájékoztatót 
   tudomásul  vette. 

 
Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül a Tájékoztató a településünkön működő 
Polgárőrség működéséről c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 
 
Iglai József parancsnok: Egyre nehezebb eleget tenni a feladatnak. 2614 óra szolgálatot 
adtak tavaly, ami havonta átlag 215 órát jelent. Főleg járőrözésből, rendezvények 
biztosításából, pinceszolgálatból áll a tevékenységük. Ezen kívül a parancsnok helyettes 
ellátja a megyei polgárőrség sajtóreferensi feladatát is, és rádiózik is. Sikerült 
beszerezniük 2 db kerékpárt, és új egyenruhákat, ami az előírásnak megfelelő, téliesített. 
Az aktív tagok kaptak ruhát, egyelőre 9 db-ot tudtak beszerezni. A létszám 18 fő, de 9-10 fő 
az, aki aktívan részt vesz a munkába. 
 
Hladon Sándor parancsnok helyettes: A 2013. évben növekedett a szolgálat. 2014-ben 
arra számítanak, hogy a belső ellentétek elcsitulása után zavartalanul dolgozhatnak. 
Május 9-11 között tervezik a „ Te szedd !” rendezvényt, mely célja az illegális 
szemétlerakók megszüntetése. Vasárnap körbejárják a települést, felmérik, hogy hol 
vannak ilyen lerakók. Másik fontos feladatuk a fiatalok részére bűnmegelőzési előadások 
szervezése, felhívni a figyelmet a drogfogyasztás veszélyeire. Tervezik, hogy az önkéntes 
tűzoltó egyesülettel egyesülnek, közösen, egymást segítve látják el a feladatokat. 
 
Iglai József parancsnok: Gondot jelent, hogy kevés az aktív tagok száma.  Önkéntes 
munka, nem kötelezheti őket szolgálat teljesítésére.  
 
Fodor Albert polgármester: Köszöni a munkájukat. Tudja, hogy akik nem valók oda, azok 
kiperegtek a szervezetből.  
 
Ötvös Béla alpolgármester: Reméli, hogy nem azért csökkent a betörések száma, mert 
nincs több öreg, akikhez érdemes bemenni. Autót, hűtőt bontanak, a műanyag, le nem 
adható részeket a település határába lerakják. A kábelt égetik, ezzel szennyezve a 
környezetet. Erre is figyelni kell. Fontos lenne a megelőzés. A parkoló autók gumiijait 
kiszúrják. Vasaznak, amivel sok hulladék termelődik, melyet a település határába raknak 
le. Összefogásra és szemléletváltásra lenne szükség. 
 
Iglai József parancsnok: Tűzgyújtással kapcsolatban: 10 m-es sávban le kellene égetni a 
füvet, hogy ne tudjon a házak felé terjedni a tűz. A füvet nyírni kellene, akkor nem ég 
annyira. A körzeti megbízott 3 év alatt egyszer jött el a megbeszélésükre. 
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Hladon Sándor parancsok helyettes: Az iskolában drog prevencióval kapcsolatos 
tájékoztatót tartanak. Jó lenne a tűzoltókkal egyesülni,ez a cél. 
 
Simon Lórántné képviselő: Kitartást, és sikert kíván a célok megvalósításához. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Változások történtek a polgárőrségen belül, ettől nőtt a 
lakosság bizalma. Az óvoda is részt vesz a” Te szedd!” programban. 
 
Fodor Albert polgármester: Az önkormányzat is csatlakozik a programhoz. 
 
A lakosság részéről megjelent Bene János kér szót. 
 
Bene János izsófalvai lakos: Nem művelik a földet, hanem leégetik. Csak az érdekli őket, 
hogy mennyi pénzt tudnak felvenni támogatásként. A tulajdonjog nem érdekli őket. Most, 
hogy 50 e Ft-ra emelkedett a határ a tulajdon elleni szabálysértésnél, még rosszabb a 
helyzet. Péntek este kezdődik a bűnözés, és egész hétvégén folyik. Ahol ő lakik, ott 40 éve 
semmit nem csinált az önkormányzat. Rendezni kellene a tulajdonviszonyokat, és a 
tulajdonosokat kötelezni arra, hogy tartsák rendbe saját területüket.  Rendezni kellene e 
cigánykérdést is. Mi lesz velük? Égetik a kábelt, betörnek, lopnak. Kellene legalább egy 
rendőr, aki ismeri a helyi embereket. Az előzőekben mindenki csak szépeket mondott a 
rendőrség munkájáról, pedig a rendőrség nem áll a helyzet magaslatán. Inkább csak 
büntetnek, fényképeznek, de intézkedni nem szeretnek. 
 
Fodor Albert polgármester: Jó lenne, ha minden tulajdonos gondoskodna a saját 
tulajdonáról, és rendbe tartaná azt. Helyette felégetik a területeket, hogy ne kelljen 
kaszálni. 
 
Bibliák István képviselő:Köszöni a polgárőrök munkáját. Izsófalván 140 millió Ft-ot 
kapnak föld alapú támogatásként a tulajdonosok. 
 
Bene János izsófalvai lakos: A vasútállomást át kellene venni a MÁV-tól. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Kérték, de nem adják. 
 
Fodor Albert polgármester: Megköszöni a tájékoztatót és a megjelenést. 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
   Településünkön működő Polgárőrség munkájáról szóló tájékoztatót 
   tudomásul  vette. 

 
 
Az Önkormányzat a 4. napirend keretén belül a Tájékoztató a Laking-R Lakóingatlan 
Kezelő és Szolgáltató Bt. településünkön végzett tevékenységéről c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  4. .szám alatt. 
 
Riespler Pál ügyvezető: 7 településen 5000 lakást kezelnek.  2005-ben vették át az 
izsófalvai lakásokat.  Az önkormányzatnak kevesebb mint 50 % tulajdona van, így teljes 
egészében ők a lakások  kezelői. Az átvételt követően minden lakásba külön vízmérő órát 
szereltek fel. Fontos volt, hogy mindenhol külön mérve legyen a fogyasztás.  Bevezették a 
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gázt is az épületbe, bárki rácsatlakozhat. A csőtörések miatt épület biztosítást kötöttek. Így 
amikor ledőlt a kémény, a javítás költségét a biztosító kifizette. A közös költségből digitális 
kaputelefont szereltek be. A közös költség mértéke 7 éve nem változott. Havi 15 e Ft-os 
fundamenta megtakarítást fizetnek.  Ehhez 30 %-os állami támogatást kapnak. Jövőre telik 
le. 5 tulajdonossal szemben hátralék miatt végrehajtási eljárás van folyamatban. Takarítót 
nem alkalmaznak, hiszen napi 1-2 órás dolgozót hivatalosan nem  tud felvenni. Máshol is 
felváltva takarítanak a lakók.  Persze nem teszik, sőt még a villanykörtét is azonnal 
ellopják, ha ők beteszik. Szegények is, közömbösek is a lakók. Egy lakásból a kilakoltatás 
évek óta húzódik.  
 
Andó Zoltánné képviselő:  Igénytelenek az emberek. Tudja, hogy történtek felújítások. 
Bejárati ajtó ki van törve. Ha zárni lehetne és kaputelefont használnának, nem mehetnének 
idegenek a lépcsőházba. Összefogva kitakaríthatnák a lépcsőházat. 
 
Riespler Pál ügyvezető: 4-5 lakás van egy szinten, megoszthatnák a takarítást. Ajtókulcsot 
mindenkinek csináltatott. De nem akarják használni. Digitális zár van, de nem használják. 
A pince világítást fel kellene újítani. 
 
Hodop Istvánné képviselő: A lépcsőfeljárat mellé  korlátot kellene szerelni. 
Patkányirtásra lenne szükség.  
 
Riespler Pál ügyvezető: A patkányirtást az egész községben egyszerre kellene elvégezni. 
Így hiába irtják. Kazincbarcikán is így csinálják. A pincében megoldást kell keresni olyan 
világításra, amit nem visznek el. A korlát, a lépcső az önkormányzaté, meg kellene 
csináltatni.  
 
Andó Zoltánné képviselő: Volt felújítás az önkormányzat részéről. 
 
Riespler Pál ügyvezető: Tisztázni kellene a tulajdonjogot. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Az Önkormányzatnak nincs közös költség tartozása. 
Ha valaki rá akar kötni a gázvezetékre, annak van-e költsége? 
 
Riespler Pál ügyvezető: Nincs költsége, közösen építették ki a vezetéket, mindenki 
hozzájárult.  
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : A lakáskassza jó és örvendetes megoldás. Mire költik 
majd a megtakarítást? Van valami terv? 
 
Riespler Pál ügyvezető: Közösen megbeszélik a tulajdonosokkal. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Az önkormányzat partner volt, és a jövőben is az 
lesz. Egymást segíteni kell. 
 
Riespler Pál ügyvezető: Egyetért a jegyző asszonnyal. 
 
Fodor Albert polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Laking-R Lakóingatlan Kezelő és Szolgáltaó Btt településünkön végzett 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul  vette. 

 
Az Önkormányzat az 5. napirendi pont keretén belül a Beszámoló a házi segítségnyújtási 
feladatok ellátásáról c. napirendi pontot tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  5 .szám alatt 
 
Fodor Albert polgármester: Mivel az elöregedés jellemző a falura, így nagyon fontos a 
szociális gondozónők munkája. Alulfinanszírozott a feladatellátás. A konyha jelenleg 250 
főre főz. 
 
Bibliák István képviselő: Szép anyag. Tartalmas munka. Nehéz feladat. Sok az idős, és 
egyre több lesz. Ha szükség lesz rá, még több főt kell foglalkoztatni. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Egy gondozónő 9 főt láthat el.  Így is 2 millió Ft a 
hiány a szakfeladaton. Ha több embert alkalmazunk, akkor még több lesz. 
 
Bibliák István képviselő: Egyre több az idős, igényelni fogják az ellátást. Fel kell készülni 
rá. A gyerekek sok esetben hálatlanok, nem törődnek az idősekkel, így a gondozónőkre 
marad minden. 
 
Hodop Istvánné képviselő: A gondozónők állandóan jönnek-mennek a faluban. Látszik, 
hogy szeretik a munkájukat és az időseket. Rudabányán állítólag délután külsősök is 
járnak gondozni. Kik ők? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Alapítványtól, baptista szervezettől jönnek. 
 
Bári Zoltánné gondozónő: Van olyan, aki sokkal jobban rá lenne szorulva a gondozásra, 
mint az, akit gondoznak.  
 
Ötvös Béla alpolgármester: A beszámoló szerint bejárónőnek nézik őket. 
 
Bári Zoltánné gondozónő: Minél többet segítenek, annál többet kérnek tőlük. 
 
Hankusz Lászlóné gondozónő: Azt a helyiséget kell takarítaniuk, ahol a gondozott él, de 
van, aki az egész házat vele akarja takaríttatni. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Szinte naponta találkozik velük a rendelőben, vagy az utcán. A 
gyerekek hálatlanságát mutatja, hogy a szülő ápolásáért pénzbeli ellátást igényelnek. 
 
Galyas András képviselő: Nem egyszerű az idősekkel bánni. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Bizalmi munkakör az övék. Empátiát, hozzáértést 
kíván. Kéri, hogy nem hagyják magukat kizsákmányolni. A szociális étkezést és a 
kihordásos étkezést népszerűsíteni kell. 
 
Fodor Albert polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását. 
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A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 
 

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

15/2014.(III.20.) Határozata 
a  házi segítségnyújtás feladatokról 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
házi segítségnyújtási feladatok ellátásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
Az Önkormányzat a 6. napirendi pont keretén belül a  Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás   működésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 6.szám alatt. 
 
Fodor Albert polgármester:  Az előterjesztéssel kiküldött 4 határozati javaslat elfogadását 
javasolja. 
 
 
A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 
 

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

16/2014.(III.20.) Határozata 
 

A Sajó és Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 

módosításának jóváhagyásáról 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által, 2014. 
02.19. napján, a 8/2014. (II.19) számú határozatával 
elfogadott – a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosítását, a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt, a jegyzőkönyv mellékletét képező társulási 
megállapodás elfogadásával, jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 
 

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

17/2014.(III.20.) Határozata 
 

A Sajó és Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsba történő delegálásról, delegált tag 

helyettesítéséről 
 
1. Izsófalva Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
Tárulási Tanácsába tagként delegálja Fodor Albert polgármestert. 
2. Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
Tárulási anácsába delegált Fodor Albert polgármester akadályoztatása 
esetén Társulási Tanácsban Ötvös Béla alpolgármester helyettesíti. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 
 

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

18/2014.(III.20.) Határozata 
 

A Sajó és Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás ZV Zöld Völgy 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tervének 
jóváhagyásáról 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Önkormányzat Képviselő-testülete a „ZV Zöld Völgy 
Közszolgáltató Nonprofit Kft Közszolgáltatói 
hulladékgazdálkodási terv” című előterjesztést megtárgyalta, 
megismerte és az annak részét képező a ZV Zöld Völgy 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói 
Hulladékgazdálkodási tervét elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 
 

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

19/2014.(III.20.) Határozata 
Hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására vonatkozó 

törvényességi felhívásról 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 2014. február 24-ei 
keltezésű, BO/13/2160-1/2014 ügyiratszámú törvényességi 
felhívását megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, 
azzal egyetért. 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) 
bekezdésébe foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
biztosítása érdekében, a törvény által előírt kötelezettségeinek 
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulásban lévő tagságán keresztül tesz 
eleget. A képviselő-testület a Társulás tagjaként – a Társulás 
működési és döntéshozatali rendjének megfelelően – a 
kötelező önkormányzati feladat ellátását, valamennyi 
rendelkezésére álló eszközzel segíti, azért mindent megtesz. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya, valamint a Társulás 
Elnöke részére haladéktalanul küldje meg. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014.március 31-ig 
 
 
 

Az Önkormányzat a 7. napirend keretén belül az Indítványok, javaslatok, tájékoztatók c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Tájékoztatja a testületet, hogy  elindult az eb 
összeírás ,  az ebek kötelező veszettség elleni oltására április hónapban kerül sor. 
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Fodor Albert polgármester: Miután több hozzászólás nem volt, megköszöni a megjelenést, és 
az ülést  18:10  órakor bezárja. 
 

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

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


