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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. június 2-án megtartott rendkívüli 
üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Bibliák István képviselő 
    Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képvisel 
    Ötvös Béla képviselő 
    Simon Lórántné képviselő 
  
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
    
 
A lakosság részéről megjelent: 3  fő érdeklődő állampolgár. 
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel mind a 7 fő képviselő jelen van, így azt megnyitja. 
 
Polgármester  ismerteti a napirendi pontokat, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak 
szerint fogadnak el: 
 
1.) Közérdekű bejelentés megtárgyalása 

Előterjesztő: polgármester 
 

2.) Szendrei Lajosné izsófalvai lakos kérelme 
Előterjesztő: jegyző 
 
 
 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a közérdekű bejelentés megtárgyalása c. 
napirendet tárgyalja. 
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Fodor Albert: A rendkívüli ülés összehívására a már kiosztott, a faluban megjelent 
falragaszok miatt volt szükség. Válaszolva rá, de a testület véleménye nélkül nem teszi meg. 
 
Galyas András: Nincs aláírva, így erre nem is kell válaszolni. Gerinctelen ember az, aki nem 
meri felvállalni a véleményét. Nem kell válaszra sem  méltatni. Nem tudjuk, hogy kik állnak 
mögötte. Nem is érdemes róla beszélni. 
 
Ötvös Béla: Ha valaki aggódik a faluért, akkor merje a nevét adni. Választ mindenképpen 
adni kell, hiszen ezek szerint ezek a kérdések foglalkoztatják a lakosságot. Nyugodt szívvel 
állunk a kérdések elébe. 
 
Hodop Istvánné: Ha valakit ennyire foglalkoztat a falu sorsa, jöjjön ide, és itt választ kap 
minden kérdésére. Minden ülésen részt vehetett volna. Az ülések jegyzőkönyvét is el lehet 
olvasni, és akkor tudná a választ.  Szóban is megkérdezhetett volna bárki, akár vezetőt, akár 
képviselőt. Válaszoljunk rá, ne gondolják, hogy nem érdekel, mi foglalkoztatja a falut. Tegyük 
fel a honlapra is a választ, és plakátok is készüljenek. 
 
Andó Zoltánné: Felháborító az eset. Az embereket nem érdekli a falu sorsa, hiszen soha senki 
nem jön el az ülésre. A község életében, a rendezvényeken csupán a civil szervezetekre lehet 
számítani, senki másra. Mindenhol meg kell jelentetni a választ., ahol csak látják. Aki ezt írta, 
az nem okos, és nem gerinces, hiszen nem vállalja a nevét.  86 millió Ft-tal kevesebb a 
normatíva, mint 10 évvel ezelőtt. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Az UNIÓS elvárásoknak 
eleget kell tenni, vagy be kell zárni az egészségügyi és a közintézményeket. Minden ülés 
nyilvános. Akit érdekel a falu sorsa, jöjjön el, hallgassa meg az ülésen elhangzottakat, 
tájékozódjon.  
 
Bibliák István: Ezt a kérdéssort – az első kivéve -  minden faluban ki lehetne tenni, hiszen 
minden önkormányzat  hasonló helyzetben van. Ez ügyben érdemes-e falugyűlést összehívni? 
 
Andó Zoltánné: 50-60 ember jön el, mindig ugyanazok. 
 
Bibliák István: Jöjjön az, aki jobban tudja. Ki  mernek állni a falu elé. Az emberek 
érdektelenek. Polgárőri munkát sem vállal szinte senki, hiszen más foglalkoztatja, a családja 
megélhetése. Gond a szegénység, és gond az érdektelenség. 
 
Fodor Albert: Ha valaki falugyűlést akar összehívatni, ahhoz adja a nevét. Így névtelenül 
tisztességtelen. Javasolja a választ a neten és plakátokon közzétenni.  
Aki ezt írta, az buta és tájékozatlan. Az orvosi ellátás meg van oldva. Polgárőrség : a 
szervezet válságban van. Mi támogatjuk anyagilag. Településőrség működtetését országos 
szinten nem támogatják. A település rendezése: jöjjön ide, és csinálja. A virágtartókat 
szétverték, a virágokat letörték, ellopták. Az Izsó kertet az önrész hiányában nem tudjuk 
elkezdeni. Ha nyerünk az ÖNHIKI-n , akkor talán ki tudjuk gazdálkodni az önrészt. Közel 70 
millió Ft-ot vontak el.  Semmiféle egyéb  bevételre nem számíthatunk. Az akadálymentesítéssel 
törvényi előírásnak tettünk eleget. Erre kaptuk a pénzt, erre kellett fordítani. 
A boltot építő vállalkozó jó szándékkal közeledett a faluhoz. Itt azonban mindenképpen 
akadályozni akarták az építkezés elkezdését, egy elhúzódó birtokvitával. Minden módon 
akadályozni akarták a munkát. Erre már a vállalkozó  jóindulata is megszűnt. Pedig még 
ideiglenes iparűzési adó előleg befizetésére is hajlandó volt, hogy kisegítse az 
önkormányzatot. 
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A környékbeli önkormányzatok hozzánk hasonló  helyzetben vannak. Rengeteg kifizetetlen 
száma halmozódott fel. Ha ebben a hónapban nem kapják meg a kért ÖNHIKI támogatást, 
akkor elkerülhetetlen a csőd.  
Lehetne falugyűlést összehívni, nyugodtan állhatunk a falu elé. 
 
Andó Zoltánné: Javasolja, hogy az Izsó kert felújítás  látványtervét helyezzék ki a faluban, 
hogy az emberek láthassák. 
 
Simon Lórátné: Ő látta, hogy ki rakta ki a kérdéseket. Az előtte lévő hirdetőn is ki van rakva. 
A választ is kiteszi. 
 
Fodor Albert: A munkaügyi felügyelőségen is feljelentették a hivatalt, hogy szakmunkást 
foglalkoztat segédmunka bérért. Persze törvényesen jártunk el, nem volt gond belőle. De 
próbálnak minden oldalról kikezdeni bennünket. 
 
Ötvös Béla: A válaszban azt is meg kell írni, hogy a településőrséget országosan nem tudják 
megfinanszírozni, nemcsak nálunk jelent ez gondot. A park felújítását az előfinanszírozás 
miatt nem tudjuk elkezdeni. Központilag el vannak lehetetlenítve az önkormányzatok.  Ahol 
kérdések vannak kiragasztva, oda a válaszokat is ki kell ragasztani. 
 
Fodor Albert: Beleírjuk a válaszba a javaslatot. 
 
Bibliák István: Nem zárkózunk el a polgárőrség támogatásától. Eddig is támogattuk.  A 
falugyűlést is fel merjük vállalni.  
 
Galyas András: A polgárőrséget tavaly is támogattuk, időn is. Nem az önkormányzat hibája, 
hogy nem működik. Arra vigyázni kell, nehogy egy plakátháborút robbantsunk ki a válasszal. 
Tudjuk azt is, hogy ki rakja ki. Miért nem jön ide, és kérdezni meg? Pont olyan ember 
ragasztgatja, aki éppen hogy nem illene, hogy egy szót is szóljon. 
 
Simon Lórántné: Nincs megbízható vezető, sem helyettes, ezért van gondban a polgárőrség. 
 
Az Önkormányzat szót ad a lakosság részéről megjelent Dr. Tátrai Gyulának. 
 
Dr. Tátrai Gyula: Vigyázni kell, nehogy tényleg plakátháború legyen. A leírtak jellemzik az 
író szellemi színvonalát. Nem pozitív az, ahogyan a kérdést feltevőt érdekli a közélet. A 
válaszban akár utalni is lehet a kérdést feltevő szellemi színvonalára. Éreztetni kell vele, hogy 
mi a véleményünk róla. Mindezek ismeretében nem kell felvenni a kesztyűt. Nem is kellene 
foglalkozni vele, majd csak akkor, ha meg is meri nevezni magát. 
 
Galyas András: Ha most nem írta alá, később sem fogja. Gerinctelen. 
 
Fodor Albert: Ha a kezdeményezés az  SZMSZ-ben megfogalmazottak szerint történik, akkor 
nincs akadálya falugyűlés összehívására. 
 
Ezután az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testületének 
37/2011. (VI.02.) sz. Önkormányzati  Határozata 
Tárgy: Válasz a falragaszokra  
 
Az Önkormányzat utasítja a polgármestert, hogy a névtelen 
falragaszokon megjelent a válaszokat fogalmazza meg, és azt a helyben 
szokásos módon tegye közzé. 
 
 

Ezután az Önkormányzat zárt ülésen folytatja a munkáját. 
 

K.m.f. 
 

 Dr. Szécsi Ottó     Fodor Albert 
     Jegyző      polgármester 
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