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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. 
 
 
 
Szám:  145/7/2014. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 22-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 2.   napirendi ponthoz: 
 
  Szabóné Dobi Andrea szociális szolgáltató központ vezetője 
 
A 3. napirendi ponthoz: 
 
  Veres Kinga adóügyi ea. 
 
A 4. napirendi ponthoz: 
 
  Dr. Farkas Imre állatorvos 
   
 A lakosság részéről megjelent: 5 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.  
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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 helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előadó: Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző 

 
2.) Beszámoló a rudabányai Szociális Szolgáltató Központ településünkön végzett 

munkájáról. Javaslat a társulási szerződés módosítására. 
Előadó:  Szabóné Dobi Andrea intézményvezető, Fodor Albert polgármester 
 

3.) Beszámoló a helyi adózási feladatok ellátásáról 
Előadó: Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző 

 
4.) Tájékoztató az állategészségügyi feladatok ellátásáról 

Előadó: Dr. Farkas Imre állatorvos 
 

5.) Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 
 

 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a Javaslat a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 1. sorszám alatt. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: 2013-ban új törvény született a helyi népszavazási 
kezdeményezésről. A népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát  a 
rendeletben 10-25 %-ig lehet meghatározni.  Ő 20 %-ban javasolja megállapítani, ami 
jelenleg az 1330 fő választópolgárt tekintve 266 fő, azaz ennyi aláírásra van szükség a 
népszavazás kezdeményezéséhez. 
 
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja a 8/2014. (V.23.) önkormányzati rendeletet a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról,  mely a jegyzőkönyv 2.sz. 
mellékletét képezi. 
 
Az Önkormányzat a 2. napirend keretén belül a Beszámoló a rudabányai Szociális 
Szolgáltató Központ településünkön végzett munkájáról. Javaslat a társulási szerződés 
módosítására c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva 3. 4. sorszám alatt. 
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Szabóné Dobi Andrea intézményvezető: Korábban 20 település tartozott a Központhoz, most 
csak 7, 13 kilépett a társulásból. Közel 10 000 embert tartozik a körzethez. 3 fő látja el a 
gyermekjóléti, 2 fő a családsegítői feladatokat, 1 gondozóra 111 jelzés érkezik, Munkájukra a 
társadalmi problémák rányomják a bélyeget. Jó az együttműködés a szolgálat és az 
önkormányzatok között. Munkájukat megújult épületben, korszerű gépekkel végzik. A 
munkájuk nem mérhető. 
 
Fodor Albert polgármester: Sok munka áll a beszámoló mögött. 
 
Hodop Istvánné: Alapos a beszámoló. Szélmalomharcnak tűnik ez a fajta munka, tehetetlenek 
vagyunk e téren. 
 
Szabóné Dobi Andrea intézményvezető:   Az együttműködés önkéntes. Ha nem akarják, nem 
fogadják el, és nem tartják be a tanácsokat. Arra is gondolni kell, hogy a gyermekek 
családból történő kiemelésével az iskola és az óvoda működése veszélybe kerülhet. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Jó a kapcsolat az önkormányzatok és a szolgáltató 
központ között. Gondot jelent, hogy a jogalkotók nem a mindennapokban élnek. Nincs a 
kezünkben semmi kényszerítő eszköz, ez országos gond. 
 
Andó Zoltánné képviselő: A szülők partnerek a gyermekek iskolai hiányzásában. Nem is 
kísérik el az orvoshoz a gyerekeket. 
 
Galyas András képviselő: Tartalmas beszámoló. Köszöni a munkájukat. Ha baj történik egy 
gyerekkel,  kit vesznek elő? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Szükség esetén az önkormányzat segíti a munkájukat. Ha 
baj történik, akkor mindenkit elővesznek. 
 
Bibliák István képviselő: Szép az anyag. Az a baj, hogy íróasztal mellől hozzák meg a 
jogszabályokat. Megtérül az a sok munka, amit egy-egy családba fektetnek? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Azokat a családokat jutalmazzák az óvodáztatási 
támogatással , ahol a szülő nem rendelkezik 8 osztállyal. 
Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
 
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

33/2014.(V.22.) Határozata 
A Rudabányai Szociális Szolgáltató Központ 

településünkön végzett munkájáról 
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 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Rudabányai Szociális Szolgáltató Központ 
településünkön végzett munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 

 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A Társulási megállapodás pontosítására a Kincstár 
jelzése alapján kerül sor. 
 
Bibliák István képviselő: A minősített többséggel történő döntés nem tetszik neki. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Ezt a törvény írja elő. 
 
 
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

34/2014.(V.22.) Határozata 
A Rudabányai Szociális Szolgáltató Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató 
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 
módosítását, és így az egységes szerkezetű Társulási 
Megállapodást jelen  határozat melléklete szerint  jóvá 
hagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
Megállapodás aláírásával. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 

 
Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül a Beszámoló a helyi adózási feladatok 
ellátásáról c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 5. sorszám alatt. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző:  Még mindig sok a kintlévőség, pedig már nagyon sokat 
tettünk a behajtás érdekében. Gondot jelent, hogy a gépkocsi tulajdonosa már régen 
szétbontotta az autót, de még mindig ki van vetve utána az adó, mert nem megy be az 
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okmányirodába, nem vonatja ki a forgalomból. 110 fő közmunkás hozzájárult, hogy a 
fizetésükből befizetik a köztartozást. Ezzel jelentősen csökkent a kintlévőség. 
 
Fodor Albert polgármester: Köszöni a beszámolót. Javasolja elfogadni. 
 
Bibliák István polgármester: Nem ért egyet vele, hogy a befolyt gépjárműadó 60 %-át 
elviszik. Akkor lenne ez korrekt, ha azt a pénzt a falu útjaira költenék. Így igazságtalan. 
 
 
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

35/2014.(V.22.) Határozata 
A helyi adózási feladatokról szóló beszámoló  

elfogadása 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a helyi adózási feladatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 

Az Önkormányzat a 4. napirendi pont keretén belül az állategészségügyi feladatok ellátásáról 
szóló tájékoztatót tárgyalja. 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 6. sorszám alatt. 
 
Dr. Farkas Imre állatorvos: Sertéspestis járvány közeleg. Ez az ún. afrikai sertéspestis, ami 
nem gyógyítható.  Vaddisznók hordozzák a vírust, ők terjesztik. Magyarországon 3000 
vaddisznót vizsgáltak be, nem találtak fertőzött állatot. Ennek ellenére az orosz exportot 
leállították.  
Az orosz export miatt szakemberek jöttek megnézni a magyar húsfeldolgozó üzemeket. 14 
üzemből leállították az exportot, olyan kifogások miatt, mint pld, hogy a seprűnek fából volt a 
nyele. Véleménye szerint ez mind politikai okok miatt van így. 
A másik a PRES betegség, melynél az országos fertőzöttség 0,3 %. Borsodba, Hevesben, 
Hajdú-Biharban,, Nógrádban, nincs megbetegedés, azért ezekek a megyéket mentesítik, innen 
lehet sertés vinni bárhová. Megugrott az export Szerbia felé. Oda szállítják a sertést, ott 
feldolgozzák, és viszik Oroszországba. De Oroszországba nem fogadják a sertést. 
A lótartáshoz útlevél kell az állatok számára. Vagy beütéssel, vagy chippel kell igazolni az 
azonosságot. A rendőr kérheti az útlevelet. 
Méhészet területén is gondot jelentenek a megbetegedések. Környékünkön nem nagyon 
tartanak méheket. Tavaly sokba került az ebek oltása és a chippelése. Ezért kicsit elnézőbbek 
voltunk. Idén ezt nem tehetjük. Sok kutya nincs beoltva. 50 e Ft-os bírságra számíthat, aki nem 
oltatja be a kutyáját.  
Sok önkormányzat a startmunka keretén belül foglalkozik állattartással. Van, ahol jól 
csinálják. Tojót, koca, kecske, birka tartás a jellemző. Jó az állami támogatás, érdemes benne 
gondolkodni. 
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Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Izsófalván is megtörtént az ebek összeírása. Egybevetik 
az állatorvos által készített nyilvántartással, így lesz teljes. Gond a kóbor ebek kérdése, és a 
rágcsálók elszaporodása. 
 
Dr. Farkas Imre állatorvos: Ha nincs pénze a tulajdonosnak beoltatni a kutyát, akkor az 
önkormányzat kifizeti az elaltatást, csak kérni kell. Így lehetne megszabadulni a kóbor 
ebektől. Idén nem lesz kibúvó. Aki nem oltat, azt feljelenti. A rágcsálóirtást hivatalosan is meg 
tudják oldani. Kell némi anyagi ráfordítás, de megoldható. Hoz olyan mérget, amivel be lehet 
etetni, szerint 30 kg elég. 10 kg 21500 Ft-ba kerül. Szerinte ezzel a szerrel lehet látványos 
eredményt elérni. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Az elmúlt időszakban sok volt a kutyaharapás. Az oltást komolyan 
kell venni. Mi a módja az otthoni sertés vágásnak, feldolgozásnak, értékesítésnek? 
 
Dr. Farkas Imre állatorvos: Kistermelő árulhat feldolgozott sertést. Vágóhídon lehet levágni, 
majd otthon fel lehet dolgozni, ha ahhoz adottak a körülmények. Az állatorvos felé be kell 
jelenteni. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Mennyire szabályos a háznál történő értékesítés? 
 
Dr. Farkas Imre állatorvos:Bejelentést lehet tenni  a NAV-hoz. Csak piacon lehet 
értékesíteni, háznál nem. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Mik a sertéstartás feltételei? Esténként nem lehet kimenni az 
udvarra a bűz miatt. Nem takarítják az állatokat. 
 
Farkas Imre állatorvos: Nem lehet önkormányzati rendelettel szabályozni az állattartást, 
mint ahogyan azt korábban lehetett. Zárt trágyatároló kell, ez a lényeg. 
 
Bibliák István képviselő: A tájékoztató jó. Izsófalván jó az állategészségügyi helyzet. 
 
Fodor Albert polgármester: Köszöni a tájékoztatót. 
 
 
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

36/2014.(V.22.) Határozata 
 

az állategészségügyi feladatok ellátásáról 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az állategészségügyi feladatok ellátásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
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Az Önkormányzat az 5. napirendi pont keretén belül az Indítványok, javaslatok, 
tájékoztatók c. napirendet tárgyalja. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Ismerteti a JOBBIK kérését, mely szerint június 7-én 
szeretnék igénybe venni a település sportpályáját, egy kb. 1 órás rendezvényhez. 
 
A lakosság részéről megjelent Gyöngyösi Róbert kér szót. 
 
 Gyöngyösi Róbert izsófalvai lakos: Előtte és utána is még 1-1 órába telne a színpad építés, 
bontás. 
 
 
 A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

37/2014.(V.22.) Határozata 
 

a JOBBIK sportpálya iránti kérelméről 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a  JOBBIK Magyarországért Mozgalom 2014. június 7-
én 19 órától tartandó rendezvényére a sportpályát 
térítésmentesen biztosítja. 
 

 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Izsófalván az oktatási  intézmények vezetői, a lelkésznő, 
művelődési ház dolgozói és néhány izsófalvai lakos összefogásával összművészeti fesztivált 
szerveztek május 30-31-re, Pipacsünnep néven. A rendezvény kiadásihoz kérnek támogatást 
az önkormányzattól. 
 
Ötvös Béla: Nem volt még ilyen, támogassuk. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Megtaláljuk a módját, hogy támogassuk a rendezvényt. 
Vásárolunk majd eszközöket, és a vendéglátáshoz is így tudunk hozzájárulni. 
 
Fodor Albert polgármester: Támogassuk őket 20 e Ft-tal. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Adunk 100 e Ft-ot a rendezvényre. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina: Az Önkormányzat havi támogatása 650 e Ft. 100 e Ft-ot ebből 
nem tudunk támogatásként másnak adni. 30 e Ft-ot reálisnak tart. 
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Fodor Albert polgármester:A KLIK kéri, hogy nyugdíjba vonuló pedagógus jutalmazásához 
áruljon hozzá az Önkormányzat. Mivel nem a mi  dolgozónk, így nem tudunk pénzbeli 
jutalmat megállapítani. Tárgyjutalmat fogunk biztosítani 10-15 e Ft értékben. 
Fodor Albert polgármester: A környező települések önkormányzatai részéről született egy 
határozat tervezet a miskolci kilakoltatások kérdésében, melyet ismertet. Kéri, hogy az 
önkormányzat is fogadja el a határozatot 
 
 
A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 

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

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

38/2014.(V.22.) Határozata 
 

Miskolc Megyei Jogú Város rendelete elleni tiltakozás 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy 
nem támogatja azt, hogy bármely önkormányzat a 
szociális jellegű problémáinak megoldását a szegénység 
exportjával oldja meg. 
 
Önkormányzatunk, minden törvényes eszközzel 
megakadályozza, hogy ebben a település bármely módon 
érintett legyen. 
 
Önkormányzatunk ezt nem a szociális érzékenység 
hiánya miatt teszi. 
 
Tiltakozik az ellen, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a saját önös céljainak elérése érdekében 
más önkormányzatokat hátrányos helyzetbe hozzon 
azzal, hogy a számára nem kívánatos személyeket a 
város közigazgatási határán kívülre költöztet. 
 
Kéri, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 
25/2006.(VII.12.) Önkormányzati rendeletének 23. §. (3) 
bekezdéséből az alábbi szövegrészt hatályon kívül 
helyezze hatályon kívül: 
 
„ Az alacsony komfortfokozatú lakások esetében pénzbeli 
térítés csak akkor fizethető, ha a bérlő a város 
közigazgatási határán kívül vásárol lakóingatlant, és 
arra éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom 
kerül bejegyzésre az önkormányzat által.” 
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Miután több hozzászólás nem hangzott el, polgármester megköszöni a megjelenést, és az ülést 
bezárja. 

 
 
 

K.m.f. 
 

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

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


