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Szám:  50-7/2011. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. május  2-án megtartott rendkívüli  
üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Bibliák István képviselő 
    Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képvisel 
    Simon Lórántné képviselő 
  
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
 
   
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
   
 
Távolmaradását előzetesen jelezte:  Andó Lászlóné és Ötvös Béla  képviselő 
   
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselő jelen van, így azt megnyitja. 
 
 
Polgármester  ismerteti a napirendi pontokat, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak 
szerint fogadnak el: 
 

1. ÖNHIKI pályázat benyújtásáról szóló határozat módosítása 
Előterjesztő: polgármester 

2. Izsófalva Nagyközség Településrendezési tervének  módosításáról szóló rendelet 
hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: polgármester 

3. Járda önkormányzati tulajdonba és kezelésbe  vétele 
Előterjesztő: polgármester 
 
 

Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül az ÖNHIKI pályázat benyújtásáról szóló 
határozat módosítása c. napirendet tárgyalja. 
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Fodor Albert: Benyújtottuk a pályázatot 66 125 e Ft hiánnyal. Nem fogadták el mindet, mert 
a tartalékot, és a Berentétől kapott hitelt le kellett vonni belőle. Így maradt 58 277 e Ft. Ez 
szerepelhet a határozatunkban. Kéri, hogy a már meghozott határozatot erre az összegre 
módosítsák. 
 
Az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2011. (V.2.)sz.Önkormányzati Határozata 
 
Cím: ÖNHIKI határozat benyújtásáról szóló határozat módosítása 

 
Az Önkormányzat 
 

 
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. 
évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló, Izsófalva 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  23/2011.(IV.20.) 
Önkormányzati határozatának III. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
 
III. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 58 277 ezer Ft 
összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
 

Az Önkormányzat a 2. napirendi pont keretén belül az Izsófalva Nagyközség 
Településrendezési Tervének módosításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: A településrendezési terv módosításához minden szakhatóság véleményét 
beszereztük, így a megyei főépítészét is. Ezek után alkottuk meg a rendeletet a terv 
módosításától. Kiderült, hogy a rendelet megalkotása előtt újabb engedély szükséges a megyei 
főépítésztől. Mivel ez nincs meg, így hatályon kívül kell helyezni a rendeletet, újabb 
szakvéleményt beszerezni, majd újra meg kell alkotni a rendeletet. 
 
Az Önkormányzat az előterjesztés alapján 5 szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 
8/2011(V.5.) /számú önkormányzati rendeletet, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Az Önkormányzat a 3. napirendi pont keretén belül a járda kezelésbe és tulajdonba vétele c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Ahhoz, hogy a járda felújítására pályázatot nyújthassunk be az országos 
közútkezelő engedélye kellene, mivel ő a tulajdonosa. Korábban kezdeményezték már, hogy 
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vegyük át a járda tulajdonjogát, és kerüljön a mi kezelésünkbe, így könnyebb a pályázat 
benyújtása is. 
Elkészült a megosztás, már nincs akadálya az átvételnek. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Állami tulajdonban volt ez a terület. Korábban a testület már adott 
szándéknyilatkozatot, hogy hajlandó átvenni a területet. Most kerül sor az átvételre. 
 
Galyas András: Ezzel növekedne a vagyonunk? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Igen, ez növeli az önkormányzati vagyont. 
 
Galyas András: Az Izsó Miklós út páros oldalán lévő járdáról is  szó van? 
 
Fodor Albert: Igen, arról is. 
 
Az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2011.(V.2.)sz. Önkormányzati Határozata 
Cím:  541/1, 1024/1, 1024/3 hrsz-ú ingatlanok átvétele 
 
Az Önkormányzat 
 
Az izsófalvai 1024 és 543 helyrajzi számú, az  országos közút 
megosztásából telekalakítás során létrejött 543/1, 1024/1, 1024/3 
hrsz-ú földrészeket térítés nélkül önkormányzati tulajdonba veszi és 
azt helyi közútként kezeli. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy fenti döntésről kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 3 nap 
 

 
Hodop Istvánné: Folytatni kell a település alsó részén a szennyvízbekötéseket az új 
rendszerbe. 
 
Fodor Albert: Folytatják. Hivatalosan történi az átkötés. 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, polgármester megköszöni a megjelenést, és az ülést 
mezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Dr. Szécsi Ottó      Fodor Albert 
             Jegyző       polgármester 
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