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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 

3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. 

 

 

 

Szám:  145/18/2014  

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testületének 2014. november 27-

én  15 óra 00 perckor megtartott nyílt testületi üléséről 

 

Jelen vannak: Simon Ottó polgármester 

   Andó Zoltánné képviselő 

Bacsó Attila képviselő 

   Ötvös Béla képviselő 

   Pató István képviselő 

   Simon Lórántné képviselő 

   Dr. Tátrai Gyula képviselő 

összesen 7 fő képviselő 

 

   

      

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 

 

 az ülés egész időtartamára 

   

  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltség-vezető   

  Hodop Istvánné óvodavezető  

   

     

A lakosság részéről megjelent: 10 fő érdeklődő állampolgár 

 

Simon Ottó polgármester: Köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 

hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, így azt megnyitja.  

Napirendről levételre javasolja a következő napirendi pontokat: 

 

1. Javaslat alpolgármester megválasztására 

Előterjesztő: Simon Ottó polgármester 

2. Alpolgármester eskütétele 

Előterjesztő: Simon Ottó polgármester 

3. Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására 

Előterjesztő: Simon Ottó polgármester 

4. Javaslat az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb jutatásáról szóló 

rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Simon Ottó polgármester 
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Dr. Tátrai Gyula képviselő: A napirendi pontok felborítását mi indokolta? 

 

Simon Ottó polgármester: Nem kíván rossz, elhamarkodott döntést hozni, mivel a megbízás 

hosszú távra szól. Több tisztázatlan kérdés is felvetődött az alpolgármester javadalmazásával 

és a pontos feladatellátásával kapcsolatban is.  

  

Ötvös Béla képviselő: A bizottsági ülésen elég részletesen megbeszélte a bizottság az 

alpolgármester javadalmazását, amelytől a Képviselő-testület eltérni nem kíván. Nem 

támogatja a polgármester úrnak a javaslatát a napirendi pontok módosításával kapcsolatban.  

 

Simon Ottó polgármester: Szeretné mindenkivel megtalálni a közös nevezőt. Az így kapott 

időt szeretné arra fordítani, hogy minden képviselővel személyesen kötöttségek nélkül 

beszélgessen el a jövőbeli terveikről.  

 

Dr. Tátrai Gyula képviselő: A bizottsági ülésen abban a kérdésben állást foglaltak, miszerint 

alpolgármesterre mielőbb szükség van. Ezáltal furcsállja az ilyesfajta napirendi pontok 

felborítását. Véleménye szerint nem elfogadhatóak a polgármester úr indokai, mivel már túl 

van a Képviselő-testület egy sikertelen alpolgármester választáson.  

 

Simon Ottó polgármester: Továbbra is kiáll álláspontja mellet, miszerint nem szeretne 

elhamarkodott döntést hozni, illetve törvénytelenségbe ütközni a feladatok kiosztása kapcsán.  

 

Ötvös Béla képviselő:  A törvény előírja, hogy az alpolgármesternek  feladatot kell szabni, de 

nem olyan volumenút, mint egy nagy településen ahol természetesen főállású alpolgármester 

működik. Az elmúlt nyolc év tapasztalata alapján inkább több az ad hoc feladat, mint az előre 

tervezett. Véleménye szerint az „együtt dolgozás”, illetve a bizalom a legfontosabb ebben a 

feladatkörben.  

 

Simon Ottó polgármester: Egyetért Ötvös Béla képviselő úrral, hogy a bizalom a 

legfontosabb, de itt azt is kell mérlegelni, hogy mindenki főállásban dolgozik kötött 

munkaidőben.  

 

 Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Felkéri a testületet a szavazásra.   

 

A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 

 

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatnak Képviselő- testülete 5 igen szavazattal és 2 

tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

N a p i r e n d 
 

1. A Rózsa út lezárásának a megszüntetésére irányuló kérelmének elbírálása 

Előterjesztő: Simon Ottó polgármester 

2. Javaslat Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat új SZMSZ megalkotására 

Előterjesztő: Simon Ottó polgármester 

3. Tájékoztató az Önkormányzat  I-III. negyedéves gazdálkodásról 
Előterjesztő: Simon Ottó polgármester 

4. Javaslat a z új kommunális adóról szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Simon Ottó polgármester 
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5. Javaslat szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályozásáról szóló rendelet 

megalkotására.  

Előterjesztő: Simon Ottó polgármester 

6. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő teremhasználati díjak 

felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Simon Ottó polgármester 

7. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek használati díjának 

felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Simon Ottó polgármester 

8. Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának, valamint a nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Simon Ottó polgármester 

9. Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére az Izsófalvai Romai 

Nemzetiségi Önkormányzattal  

Előterjesztő: Simon Ottó polgármester 

 

10. Indítványok, javaslatok 

 Bursa Hungarica pályázatok elbírására 

 Arany János Tehetséggondozó Program pályázatok elbírálása 

 

 

 

1. A Rózsa út lezárásának a megszüntetésére irányuló kérelmének elbírálása 

Előterjesztő: Simon Ottó polgármester 

 

Simon Ottó polgármester: Bizottsági ülésen megvitatásra került a Rózsa út lezárásának a 

feloldása. Javaslata továbbra is az, hogy 2015. márciusáig oldják fel az út lezárását. 

Természetesen, ha problémák lesznek, újra lezárásra kerül.  

 

Ötvös Béla képviselő : Az álláspontja mellett kitart, amely a bizottsági ülésen is elhangzott, 

miszerint a lezárás az ott élő emberek kérésére történt. Tudja, hogy több embernek érdeke 

lenne a feloldás, de nem támogatja, mert közvetlen életveszélyes helyzetet alakítottak ki a 

helytelen gépjárművezetési magatartással.  

Abban az esetben változtatná meg döntését, ha az Önkormányzat vállalná, hogy legalább 

kettő, nagyméretű fekvőrendőrt kihelyez.   

 

Simon Lórántné képviselő: Támogatja Ötvös Béla képviselő úr javaslatát, hogy csak abban 

az esetben oldjuk fel a tilalmat, ha a biztonságos, lassú közlekedés feltételeit biztosítani 

tudják. 

 

Simon Ottó polgármester: Kéri szavazzanak, ha egyetértenek Ötvös Béla elnök úr 

javaslatával, miszerint maradjon továbbra is változatlanul a lezárás.   

 

 

A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 

tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

64/2014. (XI. 27.) Határozata 

A Rózsa út egyirányúsításának fenntartásáról 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2013. december 18-án hozott állásfoglalását, 

miszerint a Rózsa utat egyirányúsítja, nem változtatja 

meg.  

 

Felhívja a polgármestert, hogy a hozott döntésről 

értesítse a kérelemben szereplőket.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 15 nap 

  

2. Javaslat Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat új SZMSZ megalkotására 

Előterjesztő: Simon Ottó polgármester 

 

Az előerjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.  

 

Simon Ottó polgármester: Felkéri Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző asszonyt, röviden 

ismertesse a napirendi pontot.  

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Köszönti a megjelenteket. Kedden bizottsági ülésen az 

előerjesztet napirendi pontokat részletesen megtárgyalta a bizottság. Új önkormányzati 

törvény van hatályban 2014. október 12-től, amely indokolja azt, hogy új SZMSZ állítson 

össze a Képviselő- testület, amelyben részletesen szabályozva van az önkormányzat 

működése. Felkéri Ötvös Bélát a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a 

bizottság véleményét.  

 

Ötvös Béla elnök: Tételesen átnézte, megbeszélte a bizottság az előterjesztett SZMSZ-t , a 

60. § (2)  kivételével elfogadta, amely az alpolgármester fogadóráját  tartalmazza.  

 

Simon Ottó polgármester: Javaslatot tesz a polgármester fogadóórájának az 58.§ (2) 

módosítására, amely 14.00- 17.00 terjedő időtartamot 13.00-16.00 kéri módosítani.  

 

Ötvös Béla elnök: Javasolja a rendelet megalkotását.  

 

Simon Otto polgármester: Kéri, szavazzanak a rendelet megalkotásáról.   

 

 

A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 

 

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatnak Képviselő- testülete 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a 14/2014. (XI.28.) önkormányzati 

rendeletet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 
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A 14/2014. (XI. 28.) ök. rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

3. Tájékoztató az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásról 
Előterjesztő: Simon Ottó Polgármester 

 

Az előerjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Simon Ottó polgármester: Felkéri a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.  

 

Ötvös Béla elnök: Részletesen megbeszéltük a bizottsági ülésen a I-III. negyedéves 

beszámolót, amelyet  elfogadásra javasolt a bizottság.  

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Röviden tájékoztatja a jelenlévőket, hogy beszámoló 

szeptember 30-ai adatokat tartalmaz. Látható, hogy az önkormányzat biztonsággal tud 

gazdálkodni, de, hogy ez a biztonság meglegyen, körültekintő gazdálkodást kellett folytatni, 

annak ellenére, hogy magas összegű hiánnyal küzdünk. 

Ezúton szeretné megköszönni a pénzügyi kolleganők áldozatos munkáját a mindennapok 

során.  

 

Simon Ottó polgármester: Ha nincs több hozzászólás, javaslat kéri, szavazzanak, hogy a 

tájékoztatót elfogadják.  

 

 

A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

65/2014. (XI. 27.) Határozata 

Az önkormányzat I-III negyedéves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztatás elfogadásáról 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete elfogadja az önkormányzat I-III negyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját.  

 

 

4. Javaslat a z új kommunális adóról szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Simon Ottó Polgármester 

 

Az előerjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

Simon Ottó polgármester: Felkéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselő-testületet a 

bizottság döntéséről. 
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Ötvös Béla elnök: A bizottsági ülésen is elmondta, hogy nem értett egyet már a tavalyi 

csökkentéssel sem. Tett javaslatot, hogy a költségvetésünk érdekében emeljenek minimális 

mértékkel, azaz 500.-forinttal, amelyet a lakosság éves szinten nem is venne észre. 

Ezt a javaslatot a bizottság ellenezte.  

 

Dr. Tátrai Gyula képviselő: Továbbra is kiáll álláspontja mellet, miszerint a kommunális 

adó mértéke emelkedjen, ha százalékos értekben nézzük tényleg elég nagy emelés, de éves 

szintre kivetítve minimális összeg. A javaslattal egyetért, hogy a kommunális adó mértékét 

5500.-Ft-ra emeljék. 

 

Simon Ottó polgármester: A bizottsági ülésen is elmondta, hogy a lakosság nincs olyan 

helyzetben, hogy bármennyi emelést is elbírjon. A bizottság döntését támogatja, miszerint 

változatlan összegben maradjon a kommunális adó.  

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Úgy látja, még mindig indulatokat kelt a kommunális 

adó, illetve annak mértéke és a szemétszállítási díj összemosódása. Az önkormányzati adó 

közhatalmi, ellenszolgáltatás nélküli bevétel. Ebből kellene az önkormányzatnak 

megvalósítani a parkosítást, esetleg karácsonyi díszkivilágítást biztosítását, buszmegálló 

építését. 

Elmondja, hogy tudomása van arról, hogy a szemétszállítás és a kommunális adó éves 

mértékben megnövekedett, de kezelhetőbb is lett, mivel havi elosztásban, a befizetéseket 

nézve könnyebben tudja rendezni a szemétszállítás díját a lakosság, amely természetesen nem 

a kommunális adó része.  

Gyors számolás alapján az 590 lakásra kivetítve ez a költségvetésnek 295.000.-Ft-ot jelent, ha 

minden lakástulajdonos eleget tesz adófizetési kötelezettségének.  

 

Simon Ottó polgármester: Kéri szavazzanak, hogy elfogadjuk - e a kommunális adó 

mértékének módosítását 5000.-Ft-ról  5500.-Ft-ra.  

 

 

A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen és 5 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül ezt a javaslatot nem fogadta el.  

 

 

Simon Ottó polgármester: Kéri döntsenek, hogy a kommunális adó mértékén nem kívánnak 

változtatni, de új rendeletet alkotnak.  

 

A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 

 

 

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatnak Képviselő-testülete 5 igen és 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül megalkotja a 15/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletét a 

kommunális adóról.  

 

 

A 15/2014. (XI. 28.) ök. rendeletet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza. 
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5. Javaslat szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályozásáról szóló rendelet 

megalkotására.  

Előterjesztő: Simon Ottó Polgármester 

 

 Az előerjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza. 

 

Simon Ottó polgármester: A belügyminisztérium 2014. október 28-án kelt levelében arról 

tájékoztatott, hogy 1 310 240 Ft összegben vásárolhatunk szenet a rászoruló lakosság részére, 

amely a mi esetünkben 470q szenet jelent, mivel több q szenet sikerült megvásárolni a 

kedvezőbb árnak köszönhetően. A kérelmeket december 10-ig nyújthatnak be a rászorulók. 

Felkéri bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő- testületet a hozott javaslatról.  

 

Ötvös Béla elnök: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a minimum adható mennyiség a 5q 

legyen, amelyre a kérelmek a holnapi naptól december 10-ig lehet leadni. Az előterjesztésben 

szereplő kritériumok alapján történjen a kérelmek elbírálása.  

 

Simon Ottó polgármester: Kéri szavazzanak, ha elfogadják a bizottság javaslatát. 

 

A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 

 

Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal, ellenszavat 

és tartózkodás nélkül megalkotja a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletét a 

szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól.  

 

 

A 16/2014. (XI. 28.) ök. rendeletet a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza. 

 

6. Javaslat Önkormányzati tulajdonban lévő teremhasználati díjak felülvizsgálatára.  

Előterjesztő: Simon Ottó Polgármester 

 

Az előerjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza 

. 

Ötvös Béla elnök: Elmondja, hogy a bizottság azzal a módosítással, hogy a helyi civil 

szervezeteknek és pártrendezvények részére ingyen biztosítja a helységeket, egyetért. 

Javasolja az előterjesztés elfogadását.  

 

Simon Ottó polgármester: Kéri szavazzanak, aki a javaslatot így elfogadja, kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

66/2014. (XI. 27.) Határozata 

Az önkormányzati tulajdonban lévő teremhasználati 

díjakról 



 8 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a helyi civil szervezeteknek és 

pártrendezvények részére ingyen biztosítja a helységeket. 

 

A korábban megállapított díjak mértékén változtatni nem 

kíván. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek használati díjának 

felülvizsgálata.  
Előterjesztő: Simon Ottó Polgármester 

 

Az előerjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza. 

 

Ötvös Béla elnök: A bizottság nem javasolja a díjak emelését.  

 

Simon Ottó polgármester: Kéri a képviselő-testületet döntését.  

 

A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

67/2014. (XI.27.) Határozata 

Az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek 

használati díjáról 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-

testülete nem módosítja a közterület használat 

engedélyezéséről és az igénybevételi díjak mértékéről 

szóló 9/1995.ök rendeletét.  

 

 

8. Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának, valamint a nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Simon Ottó Polgármester 

 

Az előerjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza. 

 

Ötvös Béla elnök: A bizottság nem javasolja a lakások bérleti díjának módosítását.  

 

Megszüntetésre javasolja az ”A” bérleménycsoportot.  
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A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésével kapcsolatos feladatokat 

polgármesteri hatáskörbe utalja.  

 

Dr. Tátrai Gyula képviselő: Bejelentette személyes érintettségét.  

 

Simon Ottó polgármester: Ha nincs több kérdés, javaslat kéri, a képviselő-testület döntését.  

 

A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 

tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

68/2014. (XI. 27.) Határozata 

önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának, 

valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 

díjairól 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások 

bérleti díjának mértékén változtatni nem kíván. 

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 

szerződésével kapcsolatos feladatokat polgármesteri 

hatáskörbe utalja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

9. Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére az Izsófalvai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal  

Előterjesztő: Simon Ottó Polgármester 

 

Az előerjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza. 

 

Simon Ottó polgármester: Felkéri Kovácsné Szalai Krisztinát, ismertesse az 

Együttműködési megállapodás részleteit.  

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Köszönti a Roma nemzetiségi önkormányzat megjelent 

képviselőit. Hétfőn roma nemzetiségi önkormányzat testületi ülést tartott, ahol napirendi 

pontba szerepelt az Együttműködési Megállapodás megkötése.  

Az államháztartásról szóló 2011.CXCV. törvény 27.§ (2) bekezdés alapján Együttműködési 

Megállapodást köt az Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat illetve az Izsófalvai 

Nagyközségi Önkormányzat képviselő testületei. 

 

Amely tartalmazza: 

 a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, 

 A költségvetési gazdálkodás bonyolításának a rendjét, 

 az államháztartás rendszerén belüli információ szolgáltatás rendjét.  
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Továbbá az államháztartási kívülről származó pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos 

feladatok ellátását is tartalmazza.  

 

Az Izsófalvai Nagyközségi Önkormányzat biztosítja a szükséges helyiséget, amely a 

működéshez szükséges tárgyi, technikai eszközökkel fel van szerelve.  

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy 

biztosítsa számára a működéshez szükséges helységet, amely a Művelődési Házban lévő, 

korábban Teleház elnevezésű helyiség lenne ideiglenesen.  

 

Demeter Ferencné Roma Nemzetiségi képviselő: Köszönti a testületet, ezúton sok 

szeretettel meghívja a testület tagjait a december 05-én tartandó Mikulás estjükre, melynek 

bevételéből a januárban induló kézműves klub elindítás tervezik.   

 

Simon Ottó polgármester: Ha nincs több kérdés, hozzászólás kéri, szavazzanak. 

 

A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

69/2014. (XI. 27.) Határozata 

Együttműködési Megállapodás megkötésére az Izsófalvai 

Romai Nemzetiségi Önkormányzattal 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete elfogadja és megköti az Együttműködési 

Megállapodást az Izsófalvai Roma Önkormányzattal. 

 Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési 

Megállapodás aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 8 nap 

 

 

 Indítványok, javaslatok 

 

 Bursa Hungarica pályázatok elbírására 

Az előerjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza. 

 

Simon Ottó polgármester: 4 pályázat érkezett határidőre az A típusú ösztöndíjra, amely a 

tavalyi évben  5000.-Ft/hó/fő volt a 10 hónapra. 

Felkéri Kovácsné Szalai Krisztina aljegyzőt, ismertesse röviden a pályázatot.    

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Izsófalva Önkormányzata minden évben csatlakozik a 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz, amely a felsőoktatásban tanuló hallgatókat segíti. A 

pályázat úgy áll össze, hogy a települési önkormányzat támogatja egy összeggel, amelyhez 
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ugyan ennyi összeget hozzátesz a megyei önkormányzat és a minisztérium is. Úgy gondolja, 

hogy aki egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytat minden segítség jól jön.  

 

Simon Ottó polgármester: Ha nincs több kérdés, hozzászólás kéri, szavazzanak, aki 

elfogadja az 5000.-Ft/hó/fő támogatást a 10 hónapra. 

 

A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

70/2014. (XI. 27.) Határozata 

Bursa Hungarica ösztöndíj odaítéléséről 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 

a  Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatokat elbírálta és az 

alábbiak szerint határozott: 

 

A típusú ösztöndíjban részesül 

 

Név:   Támogatás mértéke: 

Földi Lilla  5.000 Ft/hó 

Kaulics Boglárka  5.000 Ft/hó 

Varga Ákos   5.000 Ft/hó 

Varga Eszter  5.000 Ft/hó 

Felhívja a polgármestert, 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: polgármester 

Határidő: kiírás szerint 

 

 

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A mai napon érkezett egy újabb pályázat az Arany 

János Tehetséggondozó Programban szeretne részt venni két 8. osztályos tanuló Molnár 

Levente Krisztián és Zabari Zsolt. Az Izsó Miklós Tagiskola nevelő testülete is támogatja a 

pályázatban való részvétel a jó tanulmányi eredményükre való tekintettel.  

Ehhez szükséges képviselő-testületi döntés, amely lehet elvi vagy támogatást is biztosítani, 

amely 5 év időtartamra szól tanévenként 10 hónapra.  

 

Simon Ottó polgármester: Ne álljunk a fejlődés útjába, javaslatom 2000.-Ft/fő/ hónap 

támogatás.  
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Andó Zoltánné képviselő: Tavalyi évben is volt két tanuló, aki támogatott a képviselő-

testület, az milyen összegű volt? 

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Tavalyi évben csak elvi támogatást nyújtott a két 

tanulónak a képviselő-testület. 

 

Andó Zoltánné képviselő: Támogatom Polgármester úr javaslatát, mivel két nehéz 

helyzetben elő családról van szó.  

Molnár Levente Krisztián édesanyja egyedül nevel 4 gyermeket, a Zabari Zsolt családjában 

pedig 6 gyermek van.  

 

Pató István képviselő: Támogatom a javaslatot.  

 

Simon Ottó polgármester: Ha nincs több kérdés, javaslat kérem, a Képviselő-testületet 

szavazzanak.    

 

A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

    

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

71/2014. (XI. 27.) Határozata 

Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő 

tanulók támogatásáról 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete támogatja Molnár Levente Krisztián, Zabari 

Zsolt  izsófalvai tanulókat, hogy részt vegyenek az Arany 

János Tehetséggondozó Programban. 

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diákok 

számára a programban való részvétel idejére (max. 5 

tanévre, tanévenként 10 hónapra) 2000.-Ft/fő/hó összeget 

támogatásként nyújt. A képviselőtestület ennek fedezetét 

a település költségvetésében biztosítja.   

 

Felhívja polgármestert, hogy a tanulók Arany János 

Tehetséggondozó Programban való jelentkezéshez 

készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi 

határidőre a tanulók által az első helyen kiválasztott 

középiskola részére küldje meg.    

 

Felelős: polgármester 

Határidő:  december 09. 

 

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Megkereste az Önkormányzatot, egy médiaszolgáltató 

cég, amely felajánlja a szolgálatait műsorkészítés terén a Sajómente Hírportálon meg is 

tudnánk jelenni, amelyet 40 000.-Ft/ havidíjért. Jelenleg a Falukollégiummal van szerződése 
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az önkormányzatnak minden rendezvényre kijönnek, elkészítik az anyagot és archiválva 

megkapjuk a késztett műsorokat, amelynek díja 216000.-Ft/év.  

 

Simon Ottó polgármester: Nem javaslom a változtatást, mivel körülbelül dupla összeg 

lenne, továbbá előre kér 5 hónap díjfizetést.  

 

Simon Lórántné képviselő: Támogatja az eddigi szerződés megtartását.  

 

Simon Ottó polgármester: Ha nincs több kérdés, javaslat kéri, a képviselő-testületet 

szavazzanak. 

 

A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

72/2014. (XI. 27.) Határozata 

Média és műsorszolgáltató váltásáról 

 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete nem kíván média és műsorszolgáltatási 

szerződést  kötni Dáriosz- Ker.  Kft-vel. 

 

Felhívja polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 

Dáriusz- Ker. Kft-t. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő:  15 nap 

 

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Megkereste önkormányzatunkat az OTP Groupama 

Biztosító polgármesteri biztosítás kötésének a díjkalkulációjával.  

Amely havi 63.480.-Ft/hó, 5 év után 3,6 millió forintot jelentene, amely baleseti biztosítást is 

magában foglalja.  

Ebből tudnánk fizetni a törvényben előírt végkielégítést, ha nem kerülne megválasztásra a 

következő 5 évre a jelenlegi polgármester.  

  

Ötvös Béla képviselő: Javasolja, hogy ha van lehetőség a takarékoskodásra, ne a biztosításon 

keresztül tegyék meg, hanem más formában, ahol esetleg más, nagyobb hozamú a befektetés.  

 

Simon Ottó polgármester: A biztosítási összeg a futamidő lejárta után rendelkezésre áll, ha 

újra bizalmat szavaznak a választópolgárok a jelenlegi polgármesternek, akkor ez szabadon 

felhasználható összeggé válik.  

 

Dr. Tátrai Gyula képviselő: Ezt a konstrukciót nézve, amely a 3,6 millió Ft, ebből mennyi 

lenne a leköszönő polgármester végkielégítése? 
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