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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2010. november 16-án megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Bibliák István képviselő 
               Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
    Simon Lórántné képviselő 
 
   
Távolmaradását előzetes jelezte: Ötvös Béla alpolgármester   
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
a.) az ülés egész időtartamára 
 
   
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
 
 
   
Fodor Albert polgármester  köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, így azt megnyitja. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak szerint 
fogadnak el: 
 
 

1.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beadott pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Andó Zoltánné szoc. bizottság elnöke 

2.) Rudabányai orvosi ügyelet üzemeltetése 
Előterjesztő: jegyző 
 

Andó Zoltánné:  Határidőre 10 pályázat érkezett be. A bizottság úgy foglalt állást, hogy az 
50 e Ft/fő jövedelemhatár alatti kérelmeket támogatja. Tekintettel az önkormányzat pénzügyi 
helyzetére a támogatást egységesen 3 000.-Ft-ban javasolja megállapítani. Van olyan 
pályázó, aki nem él  életvitelszerűen Izsófalván, sőt, soha nem is élt itt, azt a kérelmezőt nem 
javasolja támogatni. 
 
 



Az Önkormányzat a javaslattal egyetért, és 5 szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

66/2010.(XI.14.) sz. Ök. Határozat 
Tárgy:  Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása 

 
Az Önkormányzat 
A Bursa Hungarica ösztöndíj iránti pályázatokat elbírálta és az alábbiak 
szerint határozott: 
 
 
 
A típusú ösztöndíjban részesül: 
 
Név:           Lakcím:          Támogatás mértéke: 
 
Antal Alexandra Izsófalva, Munkás út 20.    3.000 Ft 
 
Buskó Emese Izsófalva, Építők útja 6.    3.000 Ft 
 
Hanyiszkó Kitti Izsófalva, Izsó Miklós út 213 sz.  3.000 Ft 

 
Kenéz Kamilla Izsófalva, Szabadság út 100.   3.000 Ft 

 
 
B típusú ösztöndíjban részesül: 
 
Kéninger  Vivien  Izsófalva, Szabadság 51.   3.000 Ft 
 
 
Felhívja  a jegyzőt, hogy fenti döntéssel kapcsolatosan  a pályázati 
kiírásnak megfelelően  járjon el. 
Az Önkormányzat döntését a lakosság körében a helyben szokásos módon 
( helyi hirdetőtáblákon, weblap ) közzé kell tenni. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 15 nap 
 

Ezután az Önkormányzat 5 szavazattal, 1 ellenszavazattal meghozza a 67-68-69-70-71/2010. 
(XI.14.) sz. határozatokat, melyek jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 
 
Rudabányai orvosi ügyelet üzemeltetése 
 
Dr. Szécsi Ottó: Az orvosi ügyelet ellátására közbeszerzési pályázat volt kiírva, melyet a Sivák 
Betegellátó és Szolgáltató BT nyert meg. Javasolja a mellékelt ügyeleti ellátással kapcsolatos 
megállapodás elfogadását. 
 
 



Az Önkormányzat az előterjesztés alapján 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

72/2010. (XI.16)sz. Ök. Határozat 
Tárgy:  Központi orvosi ügyelet működtetése 
 
Az Önkormányzat 
 
A rudabányai körzeti orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos 
megállapodást jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
 

 
 
Miután több napirend nem volt, polgármester megköszöni a megjelenést, és az ülést bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Fodor Albert      Dr. Szécsi Ottó 
 Polgármester           jegyző 
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