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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. 
 
 
 
Szám:  145/6/2014. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.április 24-én  
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 (6 fő ) 
 
Távolmaradását előzetesen jelezte: Simon Lórántné képviselő 
 
  
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 
 
 az ülés egész időtartamára 
   
  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltség-vezető   
 
Az 1. 2. 3.4.5.  napirendi ponthoz: 
 
  Taskóné Lengyel Krisztina pü. előadó 
  Budainé Kadlót Ágnes pü. előadó 
   
   
 A lakosság részéről megjelent: 4 fő érdeklődő állampolgár. 
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel  a 7fő 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. 
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N a p i r e n d 
 
 

1.) A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása. 
Előadó: polgármester 
 

2.) Beszámoló a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról és a zárszámadási rendelet 
megalkotása. 
Előadó: polgármester 

 
3.) Belső ellenőrzésről készült jelentés elfogadása, összegző jelentés megtárgyalása, 

elfogadása 
Előadó: polgármester 
 

4.) Javaslat a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadására 
Előadó: polgármester 
 

5.) Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 
 
 
Napirend előtt: Polgármesteri jelentés tesz a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés 
között történt fontosabb eseményekről. 
 

 
Az Önkormányzat az  1. napirend keretén belül a 2013.évi költségvetési rendelet módosítása 
c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert polgármester: A zárszámadási rendelet elfogadása előtt még módosítani 
szükséges a tavalyi költségvetést, át kell vezetni minden változást. 
 
Gallyas András képviselő: A Pénzügyi Bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja. 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.) rendeletének módosításáról,  mely a jegyzőkönyv 1.sz. 
mellékletét képezi. 
 
Az Önkormányzat a 2. napirendi pont keretén belül a Beszámoló a 2013. évi költségvetési 
gazdálkodásról és a zárszámadási rendelet megalkotása c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert polgármester: Az elmúlt évet a takarékos gazdálkodás jellemezte, így nem 
kellett hitelt felvennünk. 
 
Galyas András képviselő: : A Pénzügyi Bizottság a beszámolót és a rendeletet elfogadásra 
javasolja. 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja a 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2013. évi 
zárszámadásáról, mely a jegyzőkönyv 2 .sz. mellékletét képezi. 
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Az Önkormányzat a 3. napirendi pont keretén beül a Belső ellenőrzésről készült jelentés 
elfogadása, összegző jelentés megtárgyalása, elfogadása c. napirendet tárgyalja. 
Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 
 
Fodor Albert polgármester: Bizottsági ülésen az előterjesztést megtárgyalták. 
 
Galyas András képviselő: Az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

20/2014.(IV. 24.) Határozata 
 

A belső ellenőrzésről készült jelentés elfogadásáról 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 
Önkormányzati Társulás Belső Ellenőrzési csoportja 
által a  2013. évi belső ellenőrzésről elkészített jelentést , 
valamint az összegző jelentést elfogadja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 
 
 

 
Az Önkormányzat a 4. napirendi pont keretén beül a Javaslat a 2014. évi közbeszerzési terv 
elfogadására c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 
 
Fodor Albert polgármester: Javasolja a közbeszerzési terv elfogadását az előterjesztés 
szerint. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

21/2014.(IV. 24.) Határozata 
 

A 2014. évi közbeszerzési terv  elfogadásáról 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
A 2014. évi közbeszerzési tervet a határozat melléklete 
szerint elfogadja. 

 
Határidő:  2014. december 31. 
Felelős:    polgármester 
 

 
Az Önkormányzat az 5. napirendi pont keretén belül az indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző :  Változott a költségvetésben a kormányzati funkciók 
elnevezése. Erről két határozatot kell hozni. Az egyik a változásról szól, a másik az egységes 
szerkezet elfogadása. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

22/2014. (IV.24.)  Határozata 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkcióinak módosításáról 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a kormányzati funkciókat  az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 
3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64. 
 

KORMÁNYZATI FINKCIÓK IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Belső szabályzat  

 
 

A kormányzati funkciói az alábbiak szerint módosulnak: 
 
Új kormányzati funkciók: 
 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
016030 Állampolgársági ügyek 
045160 Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása 
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074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
 
Törölt kormányzati funkciók: 
 
045120 Út, autópálya építése 
 
 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

23/2014. (IV.24.)  Határozata 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkcióról (egységes szerkezet) 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a kormányzati funkciókat egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg:  
 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 
3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64. 
 

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Belső szabályzat  

 
Kormányzati funkció Megnevezés 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
016030 Állampolgársági ügyek 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
042220 Erdőgazdálkodás 
045160 Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása 
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
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074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
 

 
 
 

Fodor Albert polgármester: Javasolja az egészségügyi alapellátás ellátásáról szóló 
megbízási szerződés módosítását. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : A jelenlegi 730 e Ft/hó összegről 750 e Ft/hó összegre 
javasolja módosítani a szerződésben szereplő összeget, tekintettel arra, hogy a szakdolgozók 
részére 20 e Ft/hó  összegű illetménykiegészítést állapít meg a jogszabály, melyet biztosít a 
MEP finanszírozás. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Ő úgy tudja, hogy 40-50 e Ft-ot adtak erre a célra. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: 20 e Ft az, amit erre biztosítottak. A többi amit adtak 
más célra is felhasználható. Mivel a rezsit teljes egészében az önkormányzat viseli, így a 
fennmaradó összeget erre használnák fel. 
 
Budainé Kadlót Ágnes: 40 e Ft-ot adtak. A felét átadjuk a vállalkozónak, a másik felét pedig 
e rezsire használjuk fel. 
 
Galyas András képviselő: Mit ad az önkormányzat a működéshez? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Mindent, még a takarítást is. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Újra kell telepíteni a rendelőben a számítógépet. Ennek költsége 
80-88 e Ft. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Kérünk mástól is árajánlatot. 
 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 24/2014. (IV.24.)  Határozata 
Az egészségügyi alapellátásról szóló szerződés 

módosításáról 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
egészségügyi alapellátás ellátására a Sivák Betegellátó és 
Szolgáltató Bt-vel körött megbízási szerződést jelen 
határozat melléklete szerint módosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 3 nap 
 

 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző :  Az Emberi Erőforrások Minisztérium a települési 
önkormányzatok számára idén is biztosítja a nyári gyermekétkeztetést, 44-54 munkanapon 
keresztül, napi egyszeri meleg étkeztetés formájában. Mivel hátrányos helyzetű településként 
vagyunk besorolva, így az összes rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 50 %-
ára lehet igényelni a támogatást, napi 440 Ft-ot. Mivel kb. 200 gyermek részesül az 
ellátásban, így 100 gyerekre nyújthatunk be támogatási kérelmet. Ki kell választani, hogy ki 
legyen az a 100 gyermek, aki részesül az étkeztetésben.  Jelentkezett már egy külső cég, aki 
vállalná az étkeztetést, de  a saját konyhánk is meg tudja oldani ennyiért a főzést. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Ki fogja felvállalni, hogy kiválogatja a 100 étkezőt? 
 
Andó Zoltánné képviselő: A nyersanyagok egy részét őstermelőtől kell vásárolni. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : A konyhának vannak ilyen beszállítói. 
 
Budainé Kadlót Ágnes: Ki kell szűrni azokat, akik iskolás és óvodás korúak. A 0-3, és a 14-
18 éveseket eleve ki lehet zárni.  
 
Ötvös Béla alpolgármester: Konfliktus lesz a válogatásból. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Nyilatkoztatni kell a szülőket, hogy ki az, aki kéri egyáltalán a 
nyári étkeztetést. 
 
Budainé Kadlót Ágnes: Korábban is volt felmérés. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Szoros a határidő. Adjuk be 100 gyerekre a pályázatot, 
a felmérés után majd meglátjuk, hogy hány főre lenne igény. Akár le is lehet mondani. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 25/2014. (IV.24.)  Határozata 
             A szociális nyári gyermekétkeztetésről 
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 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatási kérelmet nyújt be 100 fő gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermek  szociális nyári 
étkeztetésére. 
 
Utasítja a polgármester, hogy  a támogatási kérelem 
benyújtásával  és az igény felmérésével kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: kiírás szerint 
 

 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Lehetőség van IPR-es pályázat benyújtására a rászorult 
óvodás korú gyermekek felzárkóztatása céljából. A támogatás összege 38 e Ft/fő. 100 %-os 
pályázat, önrész biztosítására nincs szükség. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Ez egy három körös pályázat. Tavaly már ők is benyújtották a 
pályázatot, mert akkor az intézmények pályázhattak. Most a fenntartó önkormányzatok.  
Utófinanszírozott pályázat. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Most nyílt lehetősége a fenntartónak pályázni. Nem 
szabad kihagyni a lehetőséget. 
 
Hodop Istvánné képviselő: A 3 H-s gyermekek után lehet pályázni. A kötelező eszközök 
jegyzéke alapján lehet felhasználni a támogatást. 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 26/2014. (IV.24.)  Határozata 
Integrációs Pedagógia Rendszer támogatás iránti  pályázat 

benyújtásáról 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat a hátrányos helyzetű, 
óvodás korú gyermekek felzárkóztatására kiírt Integrációs 
Pedagógia Rendszer támogatására kiírt  pályázaton való 
részvételről határoz. 
 
Utasítja a polgármester és a jegyzőt, hogy a pályázat 
határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
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Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : A Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület támogatási 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Az anyagi lehetőségek függvényében 20 e Ft 
támogatást javasol. 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 27/2014. (IV.24.)  Határozata 
 

A Sajóvölgye Focisuli támogatásáról 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2014. évben 20.000.-Ft támogatást nyújt a Sajóvölgye 
Focisuli Sport Egyesület működéséhez. 
 
Felhívja a polgármestert az Együttműködési 
Megállapodás megkötésére, valamint a támogatás 
átutalására. 
 
Határidő: május 31. 
Felelős:    polgármester 
 
 

Fodor Albert polgármester: A Forrásvíz Kulturális Alapítvány a roma közösség részére 
szeretne klubfoglalkozásokat tartani. Ehhez szükség van egy helyiségre, havi egy alkalommal, 
előre egyeztetett időpontban, bérleti díj ellenében. Javasolja a kérés támogatását. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Az alapítvány civil szervezet. Pályázatot nyert a program 
megvalósítására. 
 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 28/2014. (IV.24.)  Határozata 
  önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Forrásvíz Kulturális Alapítvány Nyitott Ajtó Klub 
foglalkozásainak megtartására, előre egyezetett időpontokban 
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bérbe adja az Izsó Miklós Művelődési Ház Klub helyiségét, az 
érvényben lévő bérleti díj alkalmazásával. 
 
Utasítja a polgármestert a kérelmező értesítéséről és a bérleti 
díj beszedéséről. 
Felelős: polgármester 
Határidő: igénybevétel szerint 
 

 
Fodor Albert polgármester: Hudák János Izsófalva, Szabadság út 74 sz. alatti lakos 
telekvásárlási kérelmet adott be. Az ingatlanával határos önkormányzati területet szeretné 
megvásárolni.  
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Korábban 120 Ft/m2  áron értékesítettük a területeket. 
Ezzel számolva 41  e Ft- ra jön ki a vételár. A vagyonkataszter viszont 190 E Ft-os  értéken  
tartja nyilván az érintett területet. 
 
Bibliák István képviselő: Erről értesíteni kell a kérelmezőt. Ha kell így is a terület, akkor 
adjuk oda. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Dönthetnek úgy is, hogy nem értékesítik a területet. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 29/2014. (IV.24.)  Határozata 
      önkormányzati ingatlan értékesítéséről 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Izsófalva, Szabadság út 74 számú ingatlannal határos 
702 hrsz-ú 348 m2 nagyságú ingatlant Hudák János 
Izsófalva, Szabadság út 74 szám alatti lakos kérésére 
részére értékesíti, amennyiben kérelmező elfogadja a 190 
E Ft-os vételárat. Az adásvétel létrejötte esetén a 
tulajdonjog átírással, és a szerződéskötéssel kapcsolatos 
költségek a vevőt terhelik. 
 
Az Önkormányzat utasítja a polgármestert, hogy fenti 
döntésről kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 8 nap 
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Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A védőnői szolgálat felújítására kiírt pályázatot a 
közbeszerzési szabályzat alapján kell lebonyolítani. 3 cégtől kérnénk árajánlatot, a Bódva-Ép 
Kft-től, a Patrinfa Kft-től és a Brand 2001 Kft-től. 
 
Galyas András képviselő: Javasolja, hogy kérjenek árajánlatot a Rudabánya-i Kht-tól is. 
 
Ötvös Béla alpolgármester:  Miért nem kérnek ajánlatot attól is, aki az iskola tetőszerkezetét 
csinálta, a Szirák Prevent Kft-től. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Olyan céget keresünk, aki tőkeerős, mert a pályázat 
utófinanszírozott lesz, minimum 60 napot kell várni a kifizetésre. Tehát tőkeerősnek kell lennie 
a vállalkozónak. A Szirák Preventnek a 3 millió Ft megelőlegezése is gondot jelentett, 
állandóan zaklatta a hivatalt, polgármester urat, pedig a KILIK nem fizetett időben, most 
pedig közel 50 millió Ft-ról van szó. Ezt meg tudja majd előlegezni? 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Mindenki szeretne minél hamarabb a pénzéhez jutni. Nemcsak 
ők. 
 
Bibliák István képviselő: Tőkeerős vállalkozás kell. Mi annak idején fizettünk már bírságot. 
Jól kell dönteni. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Benne van a felhívásban, hogy utófinanszírozott a 
felújítás. Ha az iskola felújításnál az alvállalkozóval szerződtünk volna, jobban járunk, hiszen 
nyilván olcsóbban csinálta, mint ahogyan azt a fővállalkozó elvállalta. 
 
Ötvös Béla: alpolgármester:  Az alvállalkozónak nem volt tőkéje. A fővállalkozó adja a tőkét. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Az önkormányzatnak nem mindegy, hogy mennyiért 
csinálnak meg egy munkát. Ha az alvállalkozóval kötött volna szerződést, olcsóbb lett volna.  
Nem mindegy, hogy 6 milliót vagy 7,5 millió Ft-ot fizettek. Hiszen a fővállalkozó sem csinálta 
ingyen, ő is levette a hasznot. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Az önkormányzatoknak végzett munkák ocsmányak, pl. a lift. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Hol volt a műszaki ellenőr, amikor ezeket a munkákat 
átvették? Egy önkormányzati képviselőnek az önkormányzat, a település érdekeit kell szem 
előtt tartania, nem a vállalkozóét. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Tisztességesen kell kivitelezőt választani. 
 
Bibliák  István képviselő: A műszaki vezetőnek nem kellett volna átvenni a munkát, ha nem 
volt megfelelő. 
 
Fodor Albert polgármester: Javasolja, hogy 5 árajánlatot kérjenek  be. A jegyző által 
javasoltaktól  és a képviselők által javasoltaktól. Amikor beérkeznek, akkor majd eldöntjük, 
hogy kit választunk. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 30/2014. (IV.24.)  Határozata 
Izsófalva védőnői szolgálatának fejlesztése c. pályázat 

megvalósítására árajánlat bekérése 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az 
Izsófalva védőnői szolgálatának fejlesztése a minőségi ellátás 
biztosítása érdekében című, ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0129 
jelű pályázat megvalósítása céljából árajánlat bekérését 
határozza el, az alábbi  kivitelezőktől: 
 
Bódva-Ép Kft. 3780. Edelény, Petőfi út 5. 
Patrinfa Kft. 3752. Szendrő, Marx tér 3. 
Brand 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft- 3812. Monaj, 
Béke út 72. 
Szirák Prevent Kft. 3732. Kurityán, Kossuth út 55. 
Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. 3733 
Rudabánya, Óvoda út 7. 
 
Az Önkormányzat utasítja a polgármestert az árajánlatok 
megkérésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 5 nap 

 
  
 
Andó Zoltánné képviselő: A közmunkások rendelkeznek-e munkavédelmi oktatásban? A 
fűkaszálást végzők a mai napon úgy kaszáltak, hogy egy gyerek  arcába kő repült ( nem 
messze a szemétől ) és egy autó szélvédőjét is betörték. Hogy vannak ezek az emberek 
felkészítve? 
 
 
Hodop Istvánné képviselő: Az óvoda előtt parkoló személygépkocsikra is rápattant a kő, 
amikor kaszáltak. 
 
Bibliák István képviselő: A Szabadság úton az autók verik fel a padkáról a követ. A 
szomszédjának a redőnyét is beverte a felpattanó kő. 
 
Hodop Istvánné képviselő: A temetőn a szemét  gyűjtésére gödröket ástak. A ravatalozó felett 
még egy gödörre lenne szükség, mert messze vannak egymástól a tárolók, és a kettő kötött 
eldobálják a szemetet. 
 
Fodor Albert polgármester: Az  emberek munkavédelmi oktatásban részesülnek munkába  
lépésükkor. 
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Ötvös Béla alpolgármester: Nem éri, ma miért nem vitték magukkal a felszerelést, ami védi a 
környezetet a felpattanó kövektől. Pedig ezt a munkát a legjobb csapat végzi. Jogos a kritika. 
Volt olyan szakasz, ahol kihagytak néhány helyet, nem kaszálták le. 
 
Fodor Albert polgármester: Nem tudja, hogy miért hagytak ki területeket. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Náluk is hagytak ki részeket. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Azért sokan meg voltak elégedve a munkájukkal. 
 
Bibliák István képviselő : Szuhakálló és Izsófalva között rettenetesen kátyús az út. Jelezni 
kellene a közútkezelő felé. A zebrát is át kellene festeni. 
 
Fodor Albert polgármester: Már jelezte, de azt mondták, már a jövő évi keretük is  elfogyott. 
 
Andó Zoltánné képviselő: A Ságvári úton a Horváth Iván féle házban lakók miatt a 
tősgyökeres izsófalvaiak elköltöznek.  
 
Galyas András képviselő: A mezőgazdasági startmunkához a megművelt területe melletti 
parlag területeket is meg kellene szerezni a tulajdonosoktól. Így nagyobb lenne, és 
egybefüggő területet lehetne művelni. Így nem is tudnának többen oda építkezni. A megművelt 
területet őriztetni kell. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Megkérdezzük az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy 
nem adnák-e át névleges összegért a területet. 
 
A lakosság részéről megjelent Balajti Attila kér szót. 
 
Balajti Attila: Nem igazán tudja, hogy hol is lakik. Múcsony, Szuhakálló II. akna a lakcíme, 
de a terület Izsófalvához tartozik. Nem érti. Befizették az adót Izsófalvára. Kérik, hogy legyen 
buszvárójuk, ha már ide fizetnek. Meg kellene oldani a közvilágítást is. Keveset járnak 
Izsófalvára. Nincs feléjük járda sem, a szomszédját elütötte egy autó. Ha valami után kell 
járni, és nem kerül pénzbe, szívesen segítenek. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A kommunális adót kivetették, hiszen izsófalvai területen 
vannak az ingatlanok. Nem érti, hogyan jelentkeztette be őket a Múcsony-i hivatal. Nem lett 
volna szabad. Nem tehette volna meg. Izsófalvához tartozik a terület. 
 
Fodor Albert polgármester: A hibát Múcsonyba követték el. 
 
Galyas András képviselő: Volt korábban egy bizottság, aminek az volt a feladata, hogy 
rendezzék ezt a kérdést. De ez nem sikerült. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A választások alatt már nem bolygatjuk meg a kérdést, 
de utána mindenképpen rendezni szükséges. 
 
Fodor Albert polgármester: Javasolja, hogy a következő kérelem megtárgyalásához tartsanak 
zárt ülést. 
 
Az Önkormányzat a javaslattal egyetért, és zárt ülés rendel el. 



 14

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

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 31/2014. (IV.24.)  Határozata 
                           zárt ülés elrendeléséről 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. 
Tátrai Gyula lakásbérleti díjjal kapcsolatos kérelme c. 
napirend megtárgyalására zárt ülést rendel el. 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 Fodor Albert       Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  
 polgármester          megbízásából távollétében 
 
 
                         Kovácsné Szalai Krisztina  
                       aljegyző, kirendeltségvezető 
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