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Jegyzőkönyv

Készütt: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 20-án
16 őra 30 perckor megtartott közmeghallgatásról.

Jelen vannak: Simon Ottó polgrármester
Andó Zoltámé alpolgármester
Bacsó Attila kópviselő
Ötvos Béla képviselő
Pató István képviselő
S imon Lőúntné képviselő
Dr. Tátrai Gyula képviselő

összesen 7 fő képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott és megielent:

az ülés egész időtartarrlára

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző,, kirendelts ég-v ezető

A lakosság részérőI megjelent: 40 fő érdeklődő állampolgár

Simon Ottó polgármester: Köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a közmeghallgatás hatérozatképes, 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, így azt
megnyitja.

Javaslatot tesz a közmeghallgatás napirendi pontjaira, melyet a képviselő-testület tagjai
egyhangulag, azfuásbeli meghívóval megegyezőenazalábbíak szerint fogadnak el,

Napirend
1. Beszámoló az Önkormányzat 2015. évben végzett munkájárót, tájékoztatő a 2016. évi

terv ezett fej lesztés ekrő l
Előterj esztő : Simon Ottó polgármester

2. Bejelentések, lakossá gi hozzászólások



1. Beszám olő azönkormányzat2015.évben végzettmunkájárő1.,tájékoztatő a 2016, évi

terv ezett fejlesztésekről
Előterj qsztő: Simon Ottó polgármester

Simon ottó polgármester: Szeretettel köszönt mindenkit, örÜ1, hogy ilYen nagY számban

megielent az érdeklődő lakosság.

eeÜamotOj át a 20 I 5 . év tevékenysé geivel kezdi,

Megvásarlásra került az lzső Mitto, út 103. szám alattí ingatlan - Szalkó fé].e Porta -az

önkormanyzat vag}onának növelése, valamint a közfoglalkoáatottak tészére öltöző,

felolvasó kialakítása célj ából.

Első alkalommal keruli megtendezésre április 25-én hagYomffieremtó céIzattal a Szent

György napi slambuc főzőverseny, ami .rugyon jól sikerült. sok csapat már előre jelezte

részvéieh szánőékát a jövő évi programon is,

A Képviselő+esttilei"aprilis :o-á efogadta az ÖnkormánYzat 2015-2019. évekre szÓlÓ

Gazdaságíprogramját, mely öt évre vonaikozó célokat határozmeg. A programban fejlesztési

célokat is meghatár oztak, melyek kőzé tartozik tobbek között a Piactér, játszőtét kialakítása,

az Önkorm ány zat épületének felúj ítása,

Az évben sor került a Ságvári Endre utca Tó útra

Képviselő-testület figyelembe vette a lakosságtól

elnevezést javasolta,

A KLIK megkérte az önkorm ényzatot,hogy vegye vissza a tornateremként funkcionáló régi

píxthénat,ugya+is szakétői vélemény ,r"rirrt élelveszélyes állapotban van, és így nem tudjak

használni. Az onkorm ényzat elegei tett a kérésnek, és látvanytervet készítetett egy nagy

Tornacsarnok megvalósításara, amiért még lobbizni kell.

Á" ó*"..anyÁtn* jelerrlág 15 hekúr foldje van, melyet a START munkaprogram

keretében hasznosított" uborfxermelésre. A mezőgazdasági rn"okry 
_ 
megkönnyítése

érdekében talajmaró megvásarlá sát szavazta meg a Testiilet, mety 530,000 Ft_ba került,

Az önkormányzat paryLott szociális nyari gyérmekétkeztetésre, melynek köszönhetően 80

gy."".t +l ,rupo. kerószttil részesülhetett napi egyszeri_meleg étkezésben,, 
__

Az idén létrejött u sport Egyesületiink. i"rorauu focicsapatta1 büszkélkedhet, minden

második.vasámap vannak meccsek a sportpályán. Az áI\amtámogatja a sportélet ösztönzését,

így szeretn e páIy á,zní öltözők kialakítására is,

Korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezésre került azlzső MiklÓs Emlékhét, amelY egY

egész hetes program volt, A rendez,íény hetén !.pJt sor a megújult védőnői szolgálat

átadásfua, melyen Demeter Zo|tán orsáággyűIési képviselő is jelen volt, Az Emlékhét

Falunappal ztrvlt.
október 1-jén a hagyományoknak megfelelően idén is megrendezésre kerÜlt az Idősek NaPja,

melyen a 65 év áettiek'vehettek r'észt. Az iskolás és óvodás gyermekek kis músorral

kedveskedtek a, iaoreÚ"k, az önkormányzatpedig a vendéglátásról gondo_skodott,

Tájékoúatja a lakosságot, hoqY u ro"roglalkoztatási Kiállításon Izsófalva 116

önkormany zat köziI _ aí, első helyen végzeít. Áz első helyezés megszelzéséhez hozzájárult

otaveczpéter murrkásságu is. e úanítás keretei közt megrendezett fozőversenyen Izsófalva

második helyezést ért el.

Az elmúlt év tevékenységeinek a bemutatását követően röviden vánol1aa jÖvő évi terveket is,

Jövőre is lesz START munkaprogram, melynek köszönhetően 140_150 ember

foglalkoztatására kerül sor. A START f"r"táben továbbra is főszemPont a mezőgazdasági

munka fellendítése.
Tervezia szoborkert körüli kerítés lebontását, és igényes kömyezet kialakítását. A 2, számű

szoborkert helyére piactér megvalósít ását tew ezí,

Jövő évben szándékozik két jatszóteret kialakítani a mér meglévőn kívÜl, valamint a jfudtk,

vizes arkok és utak rendbe tételét,

való átnevezésére. A néwálasztásnál a

érkezett ötleteket. A többség a Tó út
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Végülnéhrányszámadattalzárjabeszánnolóját.
A Védőnői Szolgálat felújítására nyertpá|yazati összeg 49 Millió Ft.
A Konyha felújításara nyert pályéaati összeg 38 Millió Ft. A felújítás majd tavasszal fog
elkezdődni.
Az Önkorményzat és épületeinek felújítására elnyert Energetikai PáIyáaatösszege 103 Millió
Ft.
ez ÖNgrcIpályazatlltkelbírálása még folyamatban van, és ajövőben szeretne a Művelődési
Hén tetőszerkezetének felúj ítására is pályazni.

Köszöni a figyelmet és várja a kérdéseket a2. napirendi ponthoz.

2. Bejelentések, lakossá gi horzászólások

Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella: Köszöni polgármester úrnak, hogy támogatja az iskolai
életet. Szeretne segítséget kémi az iskola előtti godrök megszüntetésének a megoldásában,
melyben ilyen esős időben megáll avíz.Kéú továbbá a Tornaterem fiitésével kapcsolatban az
Önkormányzat Tankerülettel való me ge gyezését.

Misurdáné F'ilek Mónika: A temetőben a sírokhoz való feljutás problémát jelent.
Erdeklődik, hogy a parton felmenő kisúton lépcső kialakítására van-e lehétOsOgt Közeledik
november 1-je is, és a nagy sár miatt lehetetlen felmenni a fenti sírokhoz.

Simon Ottó polgármester: Az út karbantartása és rendbe tétele a KPM feladata. Kisebb
foltokat betonozhatunk, de ezeket a gödröket csak a KPM javíthatjaki. Korábbanmár felvette
a kapcsolatot a KPM-mel a felezővonalak felfestése miatt is, sajnos eredménytelenül. Mindent
elkövet, hogy mihamarabb orvosolja a problémát. Tornaterem fiítésével kapcsolatosan várja a
KLIK vezetőjének a megkeresését, hogy az egyezséget megkössék.
A temetővel kapcsolatban elmondja, hogy november l-jére a temető rendbe lesz téve. A
temető karbarfiartásara összesen csak 2 fő közfoglalkoáatott van felvéve. A temetések előtt
mindig rendbe szokta rakatni a temetőt. A lépcső kialakítását leghamarabb csak tavasszal
tudjrik megoldani.

Szabó Sándorné: Szabadság úton lakik, és érdeklődik, hogy mit lehet tenni a vadakkal,
melyek rendszeresen bejönnek a kertekbe?

Simon Ottó polgármester: Magántulajdonosként kell a problémát bejelenteni a
vadásztársaságnak.

Fazekas Ú)va; Az Izsó Miklós úton jelentősen megnőtt az áthaladó forgalom. A nagy
teherautók miatt a hazak állaga romlik, valamint az általuk okozott zaj nagyon zavarő.
Érdeklődik, hogy sebességkorlátoző tablák elhelyezésére van-e lehetőség? VéleÁénye szerint
több rendőri ellenőrzés is szükséges lenne. Jelezni szeretné, hogy a Mrária tárőnál található
buszmegálló mindkét oldalon szörnyű állapotban van. Gyakran tapasztal a közvilágítással
kapcsolatban is problémát. A templom előtti járdara is szeretné felhívni a figyelmet, ami
életveszélyes. A járda meg van dőlve és össze van törve.
Nagyon örül annak, hogy fejlődik a falu és látványos eredményeket ér el, de úgy érzi, hogy a
fejlesáés csak az iskoláig tart, atelepülés fenti részére már nem terjed ki.

Simon Ottó polgármester: Először is válaszol azlzső Miklós úti forgalommal kapcsolatban.
Súlykorlátozásra nincs lehetőség, azonban sebességkorlátoző tablák elhelyezését kérhetji,ik a
KPM-től. Szeretné felhívni a figyelmet, hogy a hénak á|lagénak romlása, az nem csak a
forgalom miatt van, hanem az utak állapota sem megfeleló. A templom előtti járdánáI szintén



az iú a hibás. Amíg az íft nincs rendbe téve, addig felesleges a járdát megcsináltatni.
Közvilágitással kapcsolatban mar többször tett bejelentést a szoIgáltatőnáI.

Bibliák István: Úgy gondolja, hogy 2014-ben jól választott a lakosság, hiszen fejlődik a
település. Jónak talü; akOieptaÁ tervet, sok sikert kívan hozzá. Úgy gondolja, az utak
rendbetételéhez a szomszédos települések közötti önkormanyzati összefogásra lenne sztikség,
és az utak megcsináltatása érdekében együttesen kellene benyújtani a kérelmet a KPM-hez. A
temetővel kapcsolatos hozzászőlással egyetért, viszont úgy gondolja, hogy ha a közmunka
program beindul, a problémát orvosolni fogják.

Fazekas Eva: Jó ötletnek tar:tja az önkormanyzati összefogást. Véleménye szerint, ha már
járda projekt, akkor kerékpárut kialakítása is szóba kerülhetne.

Andó Zoltánné alpolgármester: Izsófalvtának mai napig vannak olyan utcái, amelyek
nincsenek leaszfaltozva. Úgy gondolja, ezek az utcák elsőbbséget élveznének egy

kerékpáruttal szemben.

Ruszó Károly: Erdeklődik, hogy azlzsőfa\van folyó felújítási munkák közbeszetzés alapjan

történnek? A kampany időszakában arról volt szó, hogy a helyi vállalkozókat vonjak majd be

a helyi munkákba.

Simon Ottó polgármester: A jelenlegi projektjeink mind utófinanszírozásúak. Erdeklődik,
hogy melyik izsófalvaíváIlalkozó tud megfinanszfuozni egy 100 Millió Ft-os projektet? Ezen
kívül komoly műszaki ellenőrzés is van, aminek minden esetben meg kell felelni.

Ruszó Károly: Miért nyírja az Önkormányzat az egész településen mások háza elŐtt a fiivet?
Úgy gondolja, hogy jogos a fiinyírás azok előtt a házak előtt, ahol nem képesek rá, vagy
idősek laknak, de máshol nem lenne rá szükség. Véleménye szerint ez pénzkidobás.

Simon Ottó polgármester: Ha nem vágatla le mindenki előtt egységesen a fiivet, akkor az

megkülönböztetésnek minósül.

Misurdáné Filek Mónika: Komoly gondot okoz, hogy a régi zöldségestől felfele nincs jarda,

valamint bizonyos lakos autóival, kisbuszaíval rendszeresen úgy parkol, hogy akadályozza a

gyalogos közlekedést.

Simon Ottó polgármester: Jogilag sajnos ez ellen nem tud mit tenni.

Bibliák István: Szeretné megjegyezni, hogy az Önkormányzaí a patakmeder szabályozásánáI

szakember véleményét mindenképpen kérje ki. A csapadékvíz elvezetése is nagyon fontos,

mivelabányászlaktatelepülésekvízágyonfekszenek.

Simon ottó polgármester: A patakmeder szabályozás kiemelt cél, főleg a 201O-es árvíz Őta.

A jelenlegi nagy esőzéseknek köszönhetően kiderül, hogy hol van még gond a patakmedenel.

Bacskovszky Rezső: Mikona vtírható a szemetesek chippelése? Milyen anyagi vonzatalesz a

lakosságra nézve?

Simon ottó polgármester: A ZöId Völgy Nonprofit Kft.-ben tulajdonos Önkormányzatok
elhatfuozták, hogy olyan kukák lesznek, amelyek a fedelében chip lesz beépítve. A
kukásautók végén leolvasó lesz, ami megméri a szemét súlyát, igy a lakosság áí-éíték
arányosan fog fizetni. Nagy varosokban mar működik ez a rendszer. Tudomása szerint a
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szemetesek chippelése még nem valósult meg, de érdeklődni fog a fejleményehőI a Zö|d

Völgy Nonprofit Kft_nél. Ányagilag fogia érinteni a lakosságot, de ennek összege még nem

nsztánott.

kovácsné szalai krisztina aljegyző: köszönti a lakosságot, polgármester úr részletesen

váaolta a jövőbeli terveket, 
-Á-etyet< bízik benne, hogy meg fognak valósulni, Az

Önkormany zat a?apvető feladata az, hogy műklidlels9 az oktatást, az egészségügyet, a

temetőt, gondoskodjék a települ és tlsztÁiartásaról. Tájékoztatla a lakosságot, hogy 2013_tó1

az önkorm ányzatoÁáI feladatfinan szíronás mtiködik, tehéú. az államtÓl kaPott támogatást'

csak a kijelölt feladatok ellátásárarora]úa. xz s'jt!1orrás nagyon kevés, így a település

csak pályazatok elnyeréséve1 e. *.guuiositáaval tud fe.llesxeni. úgy gondolja, a2014,2020,

as európai uniós költségvetésben még toau patyt,zati lehetőség lesz. Az Önkormányzat azon

i"r", t ogy minden páIyazatilehetőséget megragadjon,

Meglátasa szerint i"ráfuluu életében a srÁní áunkaprogram megvalósulása sikertörténet,

annak ellenére is, hogy a program ,ug}o, sok energiájába kerütt polgármester úrnak és a

"ÓoÁ."etőknet,,rf}anis 
rre- .gyrrJ* feladat ennyi embert koordinálni,

Köszöni az &dek.őű;;; ó*"á*v""i munká]_1 irant, és ha barkinek ötlete, észrevétele

vagy j avasl ata v an az Önkorm ány zat ajtaj a nyitv a á1l,

simon ottó polgármester: Miután többhozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a

-áJ."ert, és ikOzmeghallgatást 18 óra 30 perckor bezárja,

J"r
polgármester

K.m.f.

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző

l / megbízásából és távolléj9b.n 
,. t-' a 

ii3;;áJ"eJs{;;* k,il.h;n' 
* r

alj e gy ző, kirende lt s é g-v ezető#-ffiB


