
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat  Múcsony Nagyközségi Önkormányzat 
3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz.                         3744. Múcsony, Fő út 2 sz. 
 
 
Szám:  50-4/2011. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat  és Múcsony Nagyközségi Önkormányzat 
2011. március 31-én  megtartott együttes üléséről 
 
Jelen vannak:  
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat részéről: 

        Fodor Albert polgármester 
        Andó Zoltánné képviselő 
  Bibliák István képviselő 
  Galyas András képviselő 
  Hodop Istvánné képviselő 
   Simon Lórántné képviselő 
         Ötvös Béla alpolgármester 
   

 
   
Múcsony Nagyközségi Önkormányzat részéről: 
 
       Viszlai Viktor polgármester 

Forgonyné Viszlai Margit 
       Kaulics János képviselő 
       Üveges Ferenc alpolgármester 

Widomskiné Novák Mária 
 

Távolmaradását előzetesen jelezte és képviselő, Dr. Duzsejné Kosik Etelka képviselő, Zsigó 
István képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
 
   
  Dr. Szécsi Ottó jegyző Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat részéről 
  Urrné Gál Emese jegyző Múcsony Nagyközségi Önkormányzat részéről 
  Kovács Lászlóné ÁMK vezető 
  Mezei-Nagy Zsuzsanna pénzügyi osztályvezető 
 
A lakosság részéről megjelent: 4 fő érdeklődő állampolgár 
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Fodor Albert polgármester  köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel az izsófalvai  képviselők közül 7 fő, a múcsonyi képviselők közül 
5 fő jelen van, így azt megnyitja. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak szerint 
fogadnak el: 
 
 

1.) Beszámoló a Kalász László Általános Művelődési Központ  2010. évi pénzügyi terve 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

2.) Indítványok, javaslatok 
- Közbeszerzési tanácsadó feladatok ellátása 
- ÁMK intézményvezető (magasabb vezetői megbízás ) betöltésére pályázat 

kiírás 
- Csatlakozás a Sajövölgye Focisuli Sportegyesülethez 

 
Az Önkormányzat az első napirend keretén belül a” Beszámoló a Kalász László Általános 
Művelődési Központ  2010. évi pénzügyi terve végrehajtásáról” c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Az előterjesztés a kibővített pénzügyi bizottság megtárgyalja, a pénzügyi 
dolgozók a szükséges egyeztetéseket elvégezték. Szigorú takarékosság jellemzi az elmúlt 
évet. Nehéz helyzetben voltak, de minden megtettek annak érdekében, hogy legyen tanítás 
és óvodai nevelés. Az önkormányzatok fontos feladatuknak tekintettek, hogy működtessék 
az iskolát, óvodát. Kéri, hogy az ellenőrző bizottság tegye meg észrevételét az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Forgonyné Viszlai Margit Ellenőrző Bizottság Elnök: A Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, és igen szavazatokkal, azt ajánlja a testület elé terjeszteni. 
 
Fodor Albert: Tegnap a bizottsági ülésen részletesen átbeszélték az előterjesztést. Ezért, 
ha nincs más vélemény, javasolja azt a pénzügyesekkel történt egyeztetett módon, a 
megbeszéltek szerint elfogadni. 
 
 
Az előterjesztés alapján Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag, 
Múcsony Nagyközség Önkormányzata5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta. 
 
    15/2011.(III.31.)sz. Izsófalva Ök. Határozat 
    84/2011.(III.31.)sz. Múcsony Ök. Határozat 
 
          Tárgy: Kalász László ÁMK 2010. évi pénzügyi tervének elfogadása 

 
 

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete  a a Kalász László Általános Művelődési Központ 2010. évi  pénzügyi tervének 
végrehajtásást  megtárgyalta , és azt az alábbiak szerint fogadja el: 
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Összes bevétel   410.885 EFt 
 
melyből 

Intézményi működési bevétel     3.818 EFt 
Állami hozzájárulás, támogatás          175.384 EFt 
Átvett pénzeszközök működési           18.209 EFt 
Átvett pénzeszközök fejlesztési         166.156 EFt 
Múcsony hozzájárulása            40.013 EFt 
Normatíva térítmény    -   705 EFt 

 
valamint 
 
Összes kiadás   410.885 EFt 
 
melyből 

Személyi kiadások      160.294  EFt 
Munkaadót terhelő járulékok          42.087  EFt 
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások    56.825  EFt 
Felhalmozási kiadások                     789  EFt 
Felújítási kiadások                  142.684  EFt 
Pénzeszköz átadás          3.235  EFt 
Előző évi normatíva kül,EUönerő.                 4.971  EFt 

 
Felelős: Viszlai Viktor és Fodor Albert polgármesterek 
     
 
    
   

 
Az Önkormányzat a 2. napirend keretén belül az indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja. 
 
Közbeszerzési tanácsadó feladatok ellátása 
 
Viszlai Viktor: Pályázat lebonyolításához van szükségünk közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztására. Informatikai eszközfejlesztésre nyújtottunk be pályázatot. A pályázaton iskolák 
vehettek részt. Hogy ki mire jogosult, azt a pályázat elbírálói döntötték el ,egy a meglévő 
iskolai eszközökről, felszereltségről  kitöltött adatlap alapján. Három féle eszközcsoportot 
szerepel a pályázatban, a személyi számítógép ( komplett konfiguráció), digitális tábla ( 
kinagyítva látható rajra a tanári számítógép monitorja), szavazó csomag ( feleltetés eszköze, 
értékelésre is alkalmas). 
A pályázat része még az SNI csomag, mely a sajátos nevelési igényű gyermekek részére 
kifejlesztett speciális számítástechnikai eszköz. Valamint egy wi-fi hálózat biztosítására 
alkalmas ruter.  
100 %-os támogatottságú pályázat, nem kell hozzá önrészt biztosítani. Hogy ezen eszközök 
közül melyik pályázónak mi jár, azt az állam mondja meg. 2008-ban nyújtották be a 
pályázatot, 2011. januárban született meg a döntés. A  beruházás költsége 11.366.000.-Ft, így 
közbeszerzést kell kiírni, meg kell hirdetni. A közbeszerzés bonyolítására közbeszerzési 
tanácsadót kell választani. Ennek a költsége benne van a pályázatban. 3 ajánlatot kértek be. ( 
ismerteti a beérkezett ajánlatokat, melyek az előterjesztések között megtalálgatóak).  
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Már több pályázatnál dolgoztak  a MARKAZIK Mérnöki Irodával. Jó a véleményük róluk. De 
senkit sem akar befolyásolni a döntésben. 
 
Forgonyné Viszlai Margit:  Az előző években végzett munkájuk alapján ő is a MARKAZIK 
Mérnöki Irodát javasolja. Amit ők végeztek el, az el volt végezne. Ezt másokról nem tudja 
elmondani. Javasolja őket megbízni. 
 
Fodor Albert: Ez a pályázat folytatása az iskolafejlesztési programnak. A fedezetet az állam 
biztosítja, de elvárja tőlünk, hogy spóroljunk, és a legolcsóbb megoldást válasszuk. Mivel 
ennek a Kft-nek az ajánlata a legkedvezőbb,  így javasolja őket megbízni. 
 
Simon Lórántné az ülésről távozik, így a jelenlévő képviselők száma Izsófalva Nagyközségi 
Önkormányzat részéről 6 fő. 
 

 
Az előterjesztés alapján Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag, 
Múcsony Nagyközség Önkormányzata5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 
 

    16/2011.(III.31.)sz. Izsófalva Ök. Határozat 
    85/2011.(III.31.)sz. Múcsony Ök. Határozat 
 
          Tárgy:  Közbeszerzési tanácsadó megbízása 
 

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat, valamint Izsófalva 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász 
László Általános Iskola Mucsony, Bányász út 7.sz.alatti épületben 
megvalósuló TIOP – 1.1.1./07/1-2008-0211.azonosító számú „Az 
intelligens iskola modell infrastrukturális hátterének kialakítása 
Mucsonyban és Izsófalván” című pályázattal kapcsolatos beruházás 
közbeszerzési tanácsadójának a MARKAZIK Mérnöki Iroda ( 
3733. Rudabánya, Petőfi út 8 sz.)hivatalos közbeszerzési tanácsadót 
bízza meg 240.000.-Ft +ÁFA összeg ellenében. 
A szerződés aláírására felhatalmazza Mucsony Nagyközség 
polgármesterét. 
 
Határidő: a szerződés megkötésére: 2011.április 15. 
Felelős: Viszlai Viktor polgármester 
 

 
 
Az ülésre visszaérkezik Simon Lórántné képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat részéről 7 fő. 
 
ÁMK intézményvezető (magasabb vezetői megbízás ) betöltésére pályázat 
 
 
Viszlai Viktor: Az ÁMK Vezető 5 évre történt kinevezése lejár. Így ki kell írni a pályázatot, a 
törvényben meghatározott módon és feltételekkel. Kéri, hogy mivel közös fenntartású 
intézmény, így mindkét testület járuljon hozzá a pályázat kiírásához. A pályázók közül később 

 4



majd választani kell. Természetesen a jelenlegi vezető éppen úgy pályázhat, mint más.  Bárki 
is pályázik, számolnia kell azzal, hogy nagyon nehéz feladatot az intézmény irányítása. Az 
elmúlt 5 évben a vezető nagyon jól végezte a munkáját, irányította az intézményt. Annak 
ellenére, hogy voltak anyagi gondok, nem került csődbe. Az intézményegység vezetők is jól 
végezték a munkájukat. 
 
Fodor Albert: Szűkös anyagi körülmények között kell dolgozniuk. 
 
Az előterjesztés alapján Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag, 
Múcsony Nagyközség Önkormányzata5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

17/2011.(III.31.)sz. Izsófalva Ök. Határozat 
    86/2011.(III.31.)sz. Múcsony Ök. Határozat 
 

1./Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 
20/A.§-a alapján pályázatot hirdet a Kalász László Általános 
Művelődési Központ intézmény (3744 Mucsony, Bányász út 7.sz.) 
intézményvezető magasabb vezető munkakör betöltésére alábbiak 
szerint. 
 
 
A meghirdetett munkahely, beosztás megjelölése: 
 
Kalász László Általános Művelődési Központ 
3744 Mucsony, Bányász út 7sz. intézményvezető 
 
A megbízás időtartama: 
 
5 évre szóló határozott idejű magasabb vezetői 
megbízás: 
2011.augusztus 16-tól 2016.augusztus 15-ig 
 
A megbízás képesítési és egyéb feltételei: 
 
  A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.tv. 18.§ (1) bek. 
szerint az adott nevelési-oktatási intézményben 
-  pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú 
iskolai végzettség, és szakképzettség, 
-  pedagógus szakvizsga, 
-  másodszor és további alkalommal történő megbízás 
esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettség, 
-  legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat (kivéve a fenti törvény 18.§ (6) 
bekezdésében foglaltak), 
-  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben 
fennálló határozatlan időre szóló alkalmazás, 
-  illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben 

 5



történő, határozatlan időre szóló alkalmazás, 
-  magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály 
szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, 
illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély, 
-  büntetlen előélet, 
-  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás a 2007.évi 
 
CLII.törvény alapján 
 
-  Legalább 5 éves nevelési-oktatási intézményben 
szerzett vezetői gyakorlat 
 
Beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és juttatására a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló ,1992. XXXIII.tv., 
illetve a 138/1992./X.8./Korm.rendelet, illetve a 
150/1992.évi /XII.20./Korm.rendelet rendelkezései 
az irányadók 
 
A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
 
-  részletes szakmai önéletrajz, 
-  az intézmény vezetésére vonatkozó programot 
-  a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 
-  iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat 
másolatát, 
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
-  nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 
-  nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot zárt vagy nyilvános 
ülésen kéri megtárgyalni, 
-  nyilatkozatot arról, hogy intézményvezetői megbízása 
esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 
-  Vezeti és irányítja az Általános Művelődési Központot, e 
feladatán belül az 
alapító okiratnak megfelelően az intézményegységeit, 
-  a különböző intézményegységek együttműködéséről, 
tevékenységük összehangolásáról, 
-  felel az intézmény szakszerű, hatékony és törvényes 
működéséért, a takarékos gazdálkodásáért, 
biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi 
és tárgyi feltételeket, 
szakmai feladatainak részletes felsorolását az 1993.évi 
LXXIX.törvény 54.- 55.§-ai tartalmazzák, a gazdálkodással 
kapcsolatos feladatainak az államháztartásról szóló 

 6



1992.évi XXXVIII.törvény 94.§-a tartalmazza. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
 
A pályázat megjelenését követő 30.nap. 
 
A pályázat benyújtásának módja és helye: 
 
A pályázatot személyesen vagy postai úton 
Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 
címezve Mucsony Nagyközség Polgármesteri Hivatalába kell 
benyújtani 
(3744 Mucsony, Fő út 2.sz.) 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat intézményvezetői 
állásra.” 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
 
- A 138/1992./X.8./Korm.rendeletben meghatározott 
véleményezési határidő lejártát követő 
30., illetve 60. napot követő első képviselő-testületi ülés. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt 
Viszlai Viktor polgármester nyújt a 06-48/403-184-es 
telefonszámon. 
 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja. 
 
Határidő: a pályázat megküldésére: 2011. április 15. 
Felelős : Viszlai Viktor polgármester 
 
 

 
 
Fodor Albert: Kéri az Izsófalvai képviselő-testület tagjait, hogy hozzanak határozatot a 
Sajóvölgye Focisuli Sportegyesülethez történő csatlakozásról.  
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

18/2011. (III.31.)sz. Ök. Határozat 
Tárgy: Csatlakozás Sajóvölgye Focisuli Sportegyesülethez 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy csatlakozik a Sajóvölgye Focisuli 
Sportegyesülethez.  
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Az Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 100.000.-Ft/év 
tagdíj befizetéséhez. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 5 nap 

 
 

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

K.m.f. 
 
 

  Fodor Albert      Viszlai Viktor 
  Polgármester      polgármester 
 
 
 
  Dr. Szécsi Ottó     Urrné Gál Emese 
       jegyző           jegyző 
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