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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. augusztus 10-én  megtartott rendkívüli  
üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Bibliák István képviselő 
    Hodop Istvánné képvisel 
    Simon Lórántné képviselő 
  
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
 
Távolmaradását előzetesen jelezte: Ötvös Béla alpolgármester, Galyas András képviselő 
    
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel  a 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így azt megnyitja. 
 
Polgármester  ismerteti a napirendi pontokat, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak 
szerint fogadnak el: 
 
1.) Kezelői hozzájárulás a Rózsa úton folyó munkálatokhoz 

Előterjesztő: polgármester 
 

2.) ÖNHIKI pályázat benyújtása 
Előterjesztő: polgármester 
 

 3.) Indítványok, javaslatok 
 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a Kezelői hozzájárulás az Izsófalva, Rózsa 
úton folyó munkálatokhoz c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: A bolt építési munkálatok során kiderült, hogy a gázvezeték nyomvonala nem 
ott halad, ahol az a TIGÁZ térképen szerepel. Így az úthoz is hozzá kell nyúlni, fel kell vágni. 
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Az egyik oldalon a vízvezeték, a másik oldalon a gázvezeték miatt kell bontani. Mivel az út 
kezelője az önkormányzat, így az út felbontását csak ő engedélyezheti. 
 
Bibliák István: Az üzemeltetéshez szükség van a közművekre, így engedélyeznünk kell az út 
felbontását. 
 
Fodor Albert: A TIGÁZ hibája, hiszen az ő térképük alapján terveztek. A vezeték az úttest 
alatt van lefektetve. 
 
Ezután az  Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
      53/2011.(VIII.10.)számú Határozata 
 

Tárgy: Rózsa út felbontásához történő hozzájárulás 
 
Az Önkormányzat 
mint az Izsófalva, Rózsa út kezelője hozzájárul, hogy az utat 
közművesítési munkálatok miatt felbontsák, azzal, hogy a munkálatok 
befejezését követően az utat eredeti állapotára helyre kell állítani. 
 
 
 

Az Önkormányzat a 2. napirendi pont keretén belül az ÖNHIKI pályázat benyújtása c. 
napirendet tárgyalja. 
 
 
Fodor Albert: Lehetőség van újra benyújtani az ÖNHIKI pályázatot. Szeptember 12-ig a 
döntés is megszületik. 
 
Ezután az  Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 
 
   Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
   54/2011.(VIII.10.)számú Határozata 
   Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 
 
 
1. Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a 
továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.   
 
2. Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 
következő nyilatkozatot teszi:   
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. 
  
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 
            jogcímen 12 100 ezer forint összegű bevételt tervez.  
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III. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési  
            rendeletét 53.388 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.   
 
IV. Az Önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az  
           Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 
  
V.  a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 
  b) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 
                könyvvizsgáló elfogadta.  
 
 
Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül az indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja. 
 
 
Fodor Albert: 4,5 millió Ft ÖNHIKI támogatást kaptunk, ami alig volt elég valamire. Tegnap 
ismét szólt az ÉHG, hogy ha nem fizetünk, nem szállít. A tartozásunkat lefaragtuk 12 milli Ft-
ról 7,8 millió Ft-ra. A jövő héten , ha addig nem fizetünk, már nem fognak szállítani. 
Javasolja, hogy 15 millió Ft-ról 20 millió Ft-ra emeljék a folyószámlahitelt. Így szeptemberig 
talán ki tudnánk bírni anélkül, hogy csődbe mennénk. Persze ez csak úgy valósítható meg, ha 
a takarékszövetkezet hozzájárul. 
 
Hodop Istvánné: Más hitelező nem fenyeget csődeljárással? 
 
Fodor Albert:  Mindenkinek fizettek egy kicsit, így most más nem fenyeget. 
 
Hodop Istvánné:Mások, akiktől nem szállítanak, mit kezdenek a szeméttel? 
 
Fodor Albert: 9 helyről már nem szállítanak szemetet. Van. Ki azt mondja, összeszedik, 
kiviszik az erő szélére és elégetik. 
 
Andó Zoltánné: ÖNHIKI-ből mikor lesz valami? 
 
Fodor Albert: Októberben megkapjuk a pénzt. Ha nem, csődbe megyünk. 
 
Simon Lórántné: De ez sem biztos, ebben sem bízhatunk. 
 
Fodor Albert: Ha 20 millió lenne a hitelkeret, kihúznánk addig, míg nem kapunk ÖNHIKI-t. 
De ha nem kapunk eleget, akkor csődbe megyünk. Akkor elhívja az országgyűlési 
képviselőket, mondják el ők, hogy mi az oka annak, hogy hagyták ezt bekövetkezni. 
 
Bibliák István: Honnan lesznek kifizetne a tartozásaink? 
 
Fodor Albert: Tárgyalt Berentével. Velünk hajlandó körjegyzőségben gondolkodni. Ez a 
társulás mindkettőnknek jól jönne. 
 
Bibliák István: Mi van, ha nekünk ezért nem nyer a pályázatunk, mert Berente gazdag 
település?  
 
Fodor Albert: Lehet külön is pályázni. 
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Bibliák István: Le kell írni az előnyét és a hátrányát is. 
 
Fodor Albert: Ezt le lehet írni.  Le kell egyeztetni. Cél, hogy a település fennmaradhasson. 
 
Bibliák István: Nem látja az előnyét a társulásnak. 
 
Fodor Albert: + 8 millió Ft bevételt jelent a körjegyzőség. Beszélni lehet róla. 
 
Bibliák István: Akkor pályázatot kell kiírni a körjegyzői feladatokra. 
 
Fodor Albert: Fennmaradni mindenáron, ez a cél. 
 
Hodop Istvánné: Ősszel még több lesz a kiadás, hiszen kezdődik a fűtés, és az intézmények 
fenntartása is több kiadással jár. 
 
Andó Zoltánné: Amivel Berentének tartozunk, azt visszafizettük már? 
 
Fodor Albert: Nem. 
 
Bibliák István: Honnan lesz lehetőség visszafizetni? 
 
Fodor Albert: A behajtás elindult.  
 
Dr. Szécsi Ottó: Változott az adózásról  szóló törvény. Január 1-től megszűnnek a 
körjegyzőségek, helyette egyesített  hivatalok lesznek. Ahol már van körjegyzőség, az 
valószínűleg megmarad. Most kapaszkodik minden település, hogy társuljon valakivel. 
 
Fodor Albert: Nem kell még dönteni, de érdeklődni kell. Javasolja: emelje a testület 20 millió 
Ft-ra a számlahitel keretet. Már ha adja egyáltalán a takarékszövetkezet, mert az sem biztos.  
Szeptemberben vége lesz ennek az állapotnak. Vagy kapunk pénzt, vagy csődbe jutunk. 
Berente és a takarékszövetkezet is ad haladékot a fizetésre. 
 
Bibliák István: Ha nem tudnak fizetni, akkor az övék lesz a fedezetül felajánlott művelődési 
ház? 
 
Fodor Albert: Nem tartanak rá igényt. 
 
Bibliák István: Várjunk még a hitelkeret növelésével. Ha az ÉHG úgy dönt, hogy nem szállít, 
akkor üljünk össze megint. 
 
Fodor Albert: Az ÖNHIKI-ig már húzzuk ki, ne most menjünk csődbe. 
 
Andó Zoltánné: Ha esetleg jönnek a befizetések, talán kihúzzuk valahogy szeptemberig. 
 
Hodop Istvánné: Ha nem lesz szemétszállítás, akkor arról időben értesíteni kell a lakosságot. 
 
Bibliák István: Ha leáll a szállítás, borzasztó állapotok lesznek. 
 
Andó Zoltánné: A könyvtárnak napi 2-3 órát nyitva kellene tartania. 
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Hogyan lehet megtekinteni az Izsó Miklós Emlékházat? 
 
Fodor Albert: Könyvtár a lakosság rendelkezésére áll. A könyvtáros bármikor lemegy, és 
kiszolgálja az olvasót.  Lehet napi meghatározott nyitvatartási idő, de legtöbben nyilvános 
WC-nek tekintették a művelődési házat. A víz fogyasztásban látszik, hogy nincs nyitva az 
intézmény.  Emlékház: a Búsuló juhászt visszaviszik a Nemzeti Múzeumba.  A többi szobor itt 
marad. A könyvtáros ki tudja nyitni az emlékházat, amikor erre igény van. Rendbe kellene 
tenni, így nem is látogatható. A szoborkertet is rendbe kellene tenni, ha az önerőt tudnánk 
biztosítani. 
 
Andó Zoltánné: Az emlékház előtt csoportosulnak, és randalíroznak a fiatalok. 
 
Simon Lórántné: Ki kellene szabni rájuk műemlékvédelmi bírságot. 
 
Fodor Albert: Szólt a rendőrkapitánynak. Kérte, hogy figyeljenek oda erre. 
 
Dr. Szécsi Ottó: A 4. nyáron hallgatja az emlékház előtti ricsajozást.  Sokszor kihívta már a 
rendőröket. Azok elküldik őket. Aztán amint elmennek a rendőrök, visszajönnek.  
Az épület nem műemlék, nem lehet műemlékvédelmi bírságot kiszabni. 
 
Simon Lórántné: Más célra nem lehetne hasznosítani azt az épületet? 
 
Dr. Szécsi Ottó: A berendezést a Nemzeti Múzeum adta. Speciális védelemmel van ellátva az 
épület. 
 
Fodor Albert: Fel kellene újítani. 
 
Bibliák István: Vannak itt eredeti szobrok, amik speciális védelemmel vannak ellátva. 
 
Hodop Istvánné: Ha csoportok előre jelzik, akkor kinyitják számukra az emlékházat. 
 
Simon Lórántné: Az ami van, azzal nem tudnak mit kezdeni, ami nincs, az kellene. 
 
Miután több hozzászólás nem volt, polgármester megköszöni a megjelenést, és az ülést 
bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Dr. Szécsi Ottó     Fodor Albert 
     Jegyző      polgármester 
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