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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. november 24.-én megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Bibliák István képviselő 
    Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
     Ötvös Béla alpolgármester 
    Simon Lórántné képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
Az ülés egész időtartamára 
 
    Dr. Szécsi Ottó jegyző 
 
A lakosság részéről: 2 fő érdeklődő állampolgár. 
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, így azt megnyitja. 
 
Polgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak 
szerint fogadnak el: 
 

1.) Tájékoztató a 2011. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről  
Előterjesztő: polgármester 

2.) 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 

3.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester 

4.) 2012. évi belső ellenőrzési terv, és a stratégiai ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: jegyző 

5.) Köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása a 2012. évre 
Előterjesztő: jegyző 

6.) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: jegyző 

7.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: jegyző 

8.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének   
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módosítása 
Előterjesztő jegyző 

9.) Indítványok, javaslatok 
• Közmeghallgatás időpontjának kitűzésére javaslat 

Előterjesztő: polgármester 
• Közútkezelői hozzájárulás megadása az 1332 hrsz.-ú ingatlanra, a szakkórház 

bekötőútjára, bővítési munkálatok elvégzéséhez 
Előterjesztő: polgármester 

• Lakatos Adrienn izsófalvai lakos önkormányzati bérlakással kapcsolatos 
kérelme 

• Nyíriné Goór Mária izsófalvai lakos kérelme gyermeke tehetséggondozó 
programban részvételének támogatása 

• Ruszó Ferencné izsófalvai lakos önkormányzati ingatlan megvásárlása iránti 
kérelme 

• Tájékoztatás a „fekvőrendőr” és a gyalogátkelőhely létesítésének áráról 
• Regionov Nonprofit Kft. Tevékenységéről beszámoló 
• ÉHG Zrt. Fizetési megállapodásról szóló javaslatának megtárgyalása 
• Folyószámla hitelkeret összegének módosítása 
• BAZ. Megyei Önkormányzat Közrendvédelmi Programjához kapcsolódó 

tájékoztatás 
10.) Egyebek 

 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a 2011. évi költségvetés III. negyedéves 
teljesítéséről szóló tájékoztatót tárgyalja. 
 
Fodor Albert: A 2011. évi költségvetés III. negyedéves gazdálkodást szerinte 
takarékosnak lehet mondani ilyen finanszírozás mellett. 
 
Galyas András: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a III. negyedévet, eredményesnek 
tartja, a testület felé elfogadásra javasolja. Megköszöni a jól végzett munkát. 
 
Andó Zoltánné: Megköszöni a jegyzőnek a kintlévőségek behajtását. Viszont szomorú, 
hogy nagyon sok szociális segélyezett van a községben. A munkanélküliség jövőre még 
csak nőni fog, ami a költségvetést nagyon meg fogja terhelni. 
 
dr. Szécsi Ottó: Negatívumként jelentkezik, hogy a lakásfenntartási támogatást a törvény 
szerint az önkormányzatoknak adta át, és az önrész hozzáadásával nagyban terheli a 
költségvetésünket. 
 
Bibliák István: Egyetért képviselő társaival, hogy mindenkinek megköszöni a jól végzett 
munkát. A folyószámlahitel realizálása, hogy fog történni évvégéig? 
 
Fodor Albert: A folyószámla visszafizetése folyamatosan történik a számláról. 
 
Bibliák István: Miből adódik a többletbevétel az 1.sz. mellékletben. Elég pénz lesz-e 
évvégéig. 
 
Fodor Albert: Múcsonytól kapott pénzeszközökből adódik. Fűtés megtakarításából is 
több lett a bevételünk. A közcélú munkára fordított pénzt visszaigényeljük, és ezt is 
megkapjuk év végéig. 
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Bibliák István: A konyha jól gazdálkodott, nyereséget hozott. Berente és a Sajóvölgye 
Takarékszövetkezet felé fennálló adósság hogy kerül visszafizetésre? 
 
Fodor Albert: Folyamatosan a folyószámlánkról. Tájékoztatom a testületet, hogy az 
ÖNHIKI-t is megkaptuk, 6,5 millió forintot, amit számláink kifizetésére fogjunk fordítani. 
 
Ezután az önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2011. (XI. 24.) Határozata 

 
Tárgy: Tájékoztató a 2011. évi költségvetés III. negyedéves 
teljesítéséről 
 
Az Önkormányzat 
 
A 2011. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

 
 

Az Önkormányzat a 2 napirend keretén belül a 2012. évi költségvetési koncepció c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Galyas András: Nehéz helyzetbe vagyunk, de szerinte azért pályáznunk kell hiszen vannak 
olyan pályázatok, ahol nem sok önrészt kell biztosítani. Annyiban szeretné kiegészíteni a 
koncepciót, hogy csapadékvíz elvezető rendszer és óvoda felújítását is vegyük bele még. 
Pályázni lehet még utakra is. 
 
Hodop Istvánné: A kötelező feladatok ellátása és az intézmények működése, ez a 
legfontosabb feladat a koncepcióból. 
 
Galyas András: Jó volna a csődöt elkerülni, mert akkor minden pályázati pénz elvész. Akkor 
pedig a lakosság hiába adományozott, hogy ezt a pályázatot betudjuk fejezni. 
 
Fodor Albert: Elviekben összeáll a szoborkertre kapott pályázati pénz, megtudjuk oldani. 
 
Andó Zoltánné: Szerinte olyan csúnya szó az, hogy kunyerálás, szerintem nevezzük 
támogatásnak. Hiszen ezzel Izsófalva központját szépítjük. 
 
Bibliák István: A dologiról kérnek tételes kimutatást és a hiányról is. A koncepciót 
elfogadásra javasolja. 
 
Fodor Albert:  Nézzük a pályázatokat, mert sokszor változtatják őket, útra is lehet pályázni 
majd és 95 %-os támogatott lesz, tehát 5 % önrész kell csak hozzá. 
 
Ezután az önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
      77/2011. (XI. 24.) Határozata 

Tárgy: 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 
Az Önkormányzat 
Megtárgyalta és jóváhagyja a 2012. évre szóló költségvetési 
koncepciót azzal, hogy a részletes pénzügyi terv készítésénél az 
alábbiakat kell figyelembe venni. 
 
2012. évben is elsődleges feladat az alapvető feladatok ellátásának 
és az intézmények folyamatos működésének biztosítása. 
 
A beruházási feladatok közül elsősorban azokat kell megvalósítani, 
amelyekhez Európai Uniós pénzeszközök, illetve központi 
támogatás kapcsolódik. 
 
Határidő: a 2012. évi költségvetés beterjesztéséig folyamatosan. 
Felelős: polgármester 
 
 

 
Az Önkormányzat a 3 napirend keretén belül a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: A 2011. évi költségvetési rendeletet a bevételi és kiadási oldalak számainak 
változásai miatt kell módosítani, ezért kéri annak elfogadását. A változásokat a mellékletek 
részletezik. 
 
Ezután az önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag megalkotta Izsófalva Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (XI. 30.) számú rendeletét Izsófalva 
Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Az Önkormányzat a 4 napirend keretén belül a 2012. évi belső ellenőrzési terv, és a stratégiai 
ellenőrzési terv jóváhagyása c. napirendet tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó: A belső ellenőrzést a Kistérségi Társulás Belső ellenőrzési csoportja végzi 
minden évben. Jogszabály szerint belső ellenőrzési tervet és stratégiai ellenőrzési tervet kell 
elfogadni. A pénzgazdálkodás ellenőrzését, és az általános iskola dologi kiadásának 
ellenőrzését javasolja, mivel ezeket már régen vizsgálták. 
 
Bibliák István: Meg kell dicsérni mindenki, jó munkát végeztek, mivel nem találtak hibát 
ellenőrzés alkalmával. 
 
Dr. Szécsi Ottó: A belső ellenőrzés még jövőre biztosan megmarad, szerinte jó dolog. 
 
Fodor Albert: Jó munkát végeztek, ezért nincs hiba. 
 
Ezután az önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

      78/2011.(XI.24.) Határozata 
Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési terv, és stratégiai ellenőrzési terv 
jóváhagyásának elfogadása 
 
1.) Az Önkormányzat a 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tervet az alábbiak szerint fogadja el: 
 
• Izsófalva Nagyközségi Önkormányzatnál a pénzgazdálkodás 
ellenőrzése a 2011. évben. 
• A Kalász László ÁMK Izsó Miklós Általános Iskolába 
intézményegységében a dologi kiadások ellenőrzése a 2011. évben. 
 
2.) Az Önkormányzat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja 
által elkészített, a 2012-2016 évekre vonatkozó stratégiai 
ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 

 
Az Önkormányzat a 5 napirend keretén belül a Köztisztviselői teljesítménycélok 
meghatározása a 2012. évre c. napirendet tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Köztisztviselői teljesítménycélok meghatározását törvény szabályozza le. 
Ezt csinálni kell, ezzel nem jár pénz, az önkormányzatnak nem kerül semmibe. Igaz, hogy 
dolgozóink munkáját a nehéz anyagi helyzetre való tekintetre még jutalmazni sem tudjuk. 
 
Bibliák István: Elismerését fejezi ki a jól végzett munkáért. 
 
Andó Zoltánné: Hatékony munkát végeznek, de szerinte szigorúbban kellene venni, ha nincs 
ügyfélfogadás akkor nem kellene az emberek felengedni. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Igaz, hogy sokszor ügyfélfogadáson kívül is feljönnek az emberek, de ez 
ellen nem tudunk mit tenni, sajnos egyesek igen agresszívak, nem szeretnénk ha baj lenne 
ebből.  
 
Ezután az önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

      79/2011.(XI.24.) Határozata 
Tárgy: Köztisztviselői teljesítménycélok meghatározatása 2012. 
évre  
 
Az Önkormányzat 
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a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Izsófalva 
Nagyközségi Önkormányzat köztisztviselői részére a 2012. évi 
teljesítménykövetelmények alapját képező célokat az alábbiak 
szerint határozza meg: 

 
1. A Polgármesteri Hivatal ügyintézői a hivatali, hatósági eljárásaik 

során a törvényességet maradéktalanul tartsák be. Az ügyintézés 
során a szakmai követelmények figyelembevételével, a határidőket 
betartva, lehetőség szerint azokat rövidítve járjanak el.  

2. A köztisztviselők ügyfélközpontú gondolkodásmódot és eljárásokat 
alkalmazzanak.  

3. A Képviselő-testület és Bizottságainak a jogszabályokban, a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott hatásköre, 
feladatai minél hatékonyabb ellátása érdekében a döntések 
előkészítésénél a Polgármesteri Hivatal dolgozói szakszerűen, a 
képviselők munkáját segítve végezzék tevékenységüket. 

4. A köztisztviselők szakmai felkészültségét tovább kell javítani, 
ennek érdekében képzésük, továbbképzésük feltételeit biztosítani 
szükséges. 

5. Törekedni kell az egyre magasabb színvonalon történő 
ügyintézésre. 

6. Határidőre készítsék el az önkormányzatok költségvetéséről szóló 
rendeleteket, azok módosításait, a zárszámadási rendelet-tervezetet. 
Áttekinthetően és pontosan számoljanak el a normatív költségvetési 
hozzájárulásokkal, támogatásokkal. 

7. A pénzügyi működés területén elsődleges legyen a költségvetés 
végrehajtása során a szabályszerűség biztosítása a célszerűségi, 
szükségességi, hatékonysági és takarékossági szempontok 
figyelembevételével. 

8. Az önkormányzatok vagyonát mennyiségben és értékben pontosan 
tartsák nyilván, leltározást, selejtezést követően a szükséges 
nyilvántartás-módosításokat folyamatosan végezzék el. 

9. A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával növekedjenek az 
önkormányzatok bevételei, és folytatódjon a kintlévőségek 
behajtása. 

10. A helyi rendeletek előkészítését, módosítását, 
jogharmonizációját a jogalkalmazói tapasztalatoknak, központi 
jogszabályoknak, képviselő-testületi döntéseknek megfelelően kell 
elvégezni. 

11. Az ügyfelekkel legyen kulturált, színvonalas a kommunikáció, 
és a panaszkezelés. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő:  
2012. március 15. az egyéni teljesítménykövetelmények 
meghatározása 
2012. december 31. az egyéni teljesítmények értékelése  
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Az Önkormányzat a 6 napirend keretén belül a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása c. napirendet tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó: A hatályos jogszabályi rendelkezésnek való megfeleltetése miatt szükséges a 
hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, ezért javasolja annak az 
előterjesztésben foglaltak szerinti elfogadását. 
 
Ezután az önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

      80/2011. (XI. 24.) Határozat 
Tárgy: Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosításának elfogadása  
 
Az Önkormányzat  
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 

 
Az Önkormányzat a 7 napirend keretén belül a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosítása c. napirendet tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Olyan tevékenységeket és azok szakfeladat számát kell az alapító okiratban 
feltüntetni, ami eddig nem volt benne, de azok feltüntetése szükséges, ezért módosítani kell az 
Alapító Okiratot, kérni ennek elfogadását. Felhívja a figyelmet, hogy az alapító okiratot a 
módosítást követően egységes szerkezetben is el kell fogadni az előterjesztésnek megfelelően. 
Az alapító okiratot a módosítást követően egységes szerkezetben is el kell fogadnia a 
testületnek. 
 
Ezután az önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

      81/2011. (XI. 24.) Határozata 
Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosításának 
elfogadása 
 
Az Önkormányzat 
1. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a 
határozat melléklete szerint elfogadja. 
2. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a módosításokkal 
egységes szerkezetben a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: az alapító okirat megküldésére a Magyar Államkincstár 
felé 15 nap 
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Az Önkormányzat a 8 napirend keretén belül az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása c. napirendet tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása is szükséges, mert az nem tartalmaz olyan, a módosításban szereplő 
rendelkezéseket, melyek a hatályos törvény szerint benne kell legyenek a helyi rendeletben, 
ezért kérni a rendelet módosításának az írásban kiküldött tervezet szerinti elfogadását. 
 
Ezután az önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag megalkotta Izsófalva Nagyközségi 
Önkormányzat képviselő-testületének 17/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 26.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Az Önkormányzat a 9. (indítványok, javaslatok) napirend keretén belül Nyíriné Gór Mária 
izsófalvai lakosnak gyermeke tehetséggondozó programban részvételének támogatása iránti 
kérelmét tárgyalja, tekintettel az érintett személyes jelenlétére. 
.  
Fodor Albert: Megkérdezi Nyíriné Gór Máriát, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy kérelmét 
nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület? 
 
Nyíriné Gór Mária: Szerinte a lakosság részéről megjelent személy maradhat az ülésen, 
mivel kérelme nem titkos hozzájárul. 
 
Hodop Istvánné: Támogatja a gyermek tehetséggondozó programban való részvételét. A 
testületnek ha tudja anyagilag, vagy elvileg kell támogatni. Az iskolával beszélt ők javasolják. 
Ha valóban tehetséges a gyermek, akkor javaslom az elviekben történő támogatását, mivel 
anyagilag nem tudja támogatni. 
 
Dr. Szécsi Ottó: A minisztérium által küldött tájékoztatás szerint az Önkormányzatnak kell 
pályázatot benyújtani, és határozatban támogatni a tanulót anyagilag, vagy elviekben. Ezen a 
pályázaton csak hátrányos helyzetű tanulók vehetnek részt. 
 
Andó Zoltánné: Ő is javasolja támogatását ha a gyermek felvételt nyer Földes Gimnáziumba. 
 
Bibliák István: Ő is javasolja az elvi hozzájárulást. 
 
Ötvös Béla: Pénzt nem tudunk adni, de elvileg támogatjuk, a későbbiekben, ha lesz anyagi 
fedezet nem zárkózunk el tőle, akkor újra lehet róla beszélni. 
 
Simon Lórántné: Ő is támogatja az elvi hozzájárulást. 
 
Galyas András: Ő is szeretne csatlakozni képviselő társaikhoz, és kéri elvi támogatás 
megadását. 
 
Fodor Albert: Ő csak azt sajnálja, hogy a gyerek miért nem ide jár iskolába? 
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Nyíriné Gór Mária: Megmondja az igazat, a viselkedéssel van problémája, az izsófalvai 
pedagógusokkal nincs semmi hiba. 
 
 
Ezután az önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

      82/2011. (XI. 24.) Határozata 
Tárgy: Nyíriné Goór Mária izsófalvai lakos kérelme gyermeke 
tehetséggondozó programban részvételének támogatása 
 
Az Önkormányzat 
Benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 
Támogatja, hogy Nyíri Attila, nyolcadik osztályos tanuló (anyja 
neve: Goór Mária) Izsófalva település képviseletében részt vegyen 
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. 
Az Önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást 
nem tud nyújtani számára. Felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázatot a határozattal együtt a tanuló által első helyen 
kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. december 12. 
 
 
  

Az Önkormányzat a 9. (indítványok, javaslatok) napirend keretén belül a Közmeghallgatás 
időpontjának kitűzésére javaslat c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: A Közmeghallgatás időpontját 2011. december 8-ára javasolja. 
 
Bibliák István: Várjunk még egy kicsit, előtte önkormányzati ülést kellene tartani, és utána 
kellene Közmeghallgatást összehívni. 
 
Ötvös Béla: A rendelet nincs hatályba addig felesleges Közmeghallgatást összehívni. 
 
Fodor Albert: Akkor legyen december 8-án a bizottsági ülés délután 15 órakor, és a testületi 
ülés pedig utána 15,30 órától. A Közmeghallgatást pedig akkor december 14-én délután 17 
órától hívjuk össze.  
 
Ezután az önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

      83/2011. (XI. 24.) Határozata 
Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
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Az Önkormányzat 
2011. december 14-én délután 17 órától tart közmeghallgatást. 

 
 
 

Fodor Albert: Javasolja a Közmeghallgatás napirendi pontjainak a 2012. évi költségvetési 
koncepcióról és a 2012-es adókról szóló tájékoztatást, a 2011-es évben végzett önkormányzati 
tevékenység összefoglalása. 
 
Ezután az önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

      84/2011. (XI. 24.) sz. Határozata 
Tárgy: Közmeghallgatás napirendi pontjainak elfogadása 
 
Napirend: 
 
1.) A 2012. évi költségvetési koncepcióról tájékoztatás 
2.) Tájékoztatás a 2012 évi adókról 
3.) Tájékoztatás az önkormányzat 2011-es évben végzett 

tevékenységéről. 
 
 

Az Önkormányzat a 9. (indítványok, javaslatok) napirend keretén belül a Közútkezelői 
hozzájárulás megadása a 1332 hrsz-ú ingatlanara, a szakkórház bekötőútjára, bővítési 
munkálatok elvégzése c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Javasolja a közútkezelő hozzájárulás megadását, mert hozzájárulásunk nélkül 
nem tudják a munkálatokat elvégezni. 
 
Ezután az önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

      85/2011. (XI. 24.) sz. Határozata 
Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás megadása 
 
Az Önkormányzat 
a B-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház izsófalvai 
Pszichiátriai Szakkórházát érintő, ÉMOP-4.1.2/A-11 számú 
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat bővítési 
és átalakítási munkálataihoz az Izsófalva 1332 helyrajzi számú, az 
Önkormányzat tulajdonában álló út vonatkozásában a közútkezelői 
hozzájárulását megadja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 10 nap 
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Az Önkormányzat a 9. (indítványok, javaslatok) napirend keretén belül a tájékoztatás a 
„fekvőrendőr” és a gyalogátkelőhely létesítésének áráról napirendet tárgyalja. 

 
Ezután az ülésről Hodop Istvánné képviselő távozik, a 7 fő képviselőből, 6 fő képviselőre 
csökken a létszám. 
 
Fodor Albert: A fekvőrendőr és a gyalogátkelőhely létesítéséről árajánlatokat kértünk, 
melyet a testületnek az előterjesztések közt megküldtünk. Megállapítható, hogy mindkettő sok 
pénzbe kerül, ezt nem tudjuk megfinanszírozni. 
 
Bibliák István: A Rózsa úton is van fekvőrendőr, szerinte táblákat kell kitenni ilyen helyekre. 
 
Galyas András: Ez úgy igaz, ki is vannak helyezve, melyet én magam láttam is. 
 
Az Önkormányzat a 9. (indítványok, javaslatok) napirenden belül a Regionov Nonprofit Kft. 
tevékenységéről beszámolót tárgyalja. 
 
Czipter Norbert: Üdvözöl mindenkit, ismerteti a Regionov Kft. tevékenységét, eredményeit. 
A problémák közül kiemeli, hogy nehéz emberekkel dolgoznak együtt, de ezt folyamatosan 
próbálják orvosolni. Januárban szeretnének pályázatot beadni telephely felújítására, és ezt a 
széntárolóban szeretnék kialakítani, ahol térkövet tudnának csinálni. 5 főt 6-8 órában 
tudnának foglalkoztatni. Az itt előállított termékekre volna is kereslet szerintünk. 
 
Fodor Albert: A közcélú munka keretén belül a 4 órás foglalkoztatás nagyon gyenge. Jó 
lenne ha legalább 8-10 főt 8 órában lehetne alkalmazni, így biztosan látható munka lenne 
belőle. A későbbiekbe pedig ha lehetne szeretné ha egy műszaki csoportot lehetne 
szakemberekből összeállítani, így bármilyen feladatot el tudnának látni. 
 
Galyas András: Örömmel hallja, hogy lesz a térkőnek piaca. 
 
Czipter Norbert: Úgy indulunk, hogy a termékeket el tudjuk adni. 
 
Bibliák István: Jó ötletnek tartja a térkő gyártást. Adjuk oda a széntárolót, de a tulajdon jog 
az maradjon önkormányzati. 
 
Ezután az önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

      86/2011. (XI. 24.) sz. Határozata 
Tárgy: Regionov Nonprofit Kft. Tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadása 
 
Az Önkormányzat 
A Regionov Nonprofit Kft. ügy a módosításokkal egységes 
szerkezetben a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
 

Az Önkormányzat a 9. (indítványok, javaslatok) napirenden belül az ÉHG Zrt. Fizetési 
megállapodásról szóló javaslatát tárgyalja. 
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Fodor Albert: Az ÉHG Zrt. Felé törlesztettünk már az ÖNHIKI-ből, többet nem tudunk, 
esetleg még 1 számlát tudunk még fizetni decemberig. Ez alapján a fizetési megállapodás 
alapján nem tudunk fizetni, ennyi pénzünk nincs. 
 
Andó Zoltánné: A megállapodás nem jó, a részleteket és a havi számlát is fizetni kellene, ha 
nem fizetünk, akkor kezdeményezik a csődeljárást. 
 
Bibliák István: Kéri, hogy szakemberekkel vizsgáltassuk felül a szerződést, mert nem jó. Át 
kell értékelni a dolgokat szemétszállítás ügyében. 
 
Fodor Albert: Nem javasolja a fizetési megállapodásról szóló javaslat elfogadását, még 
megpróbál tárgyalni velük.  
 
Ezután az önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

      87/2011. (XI. 24.) Határozata 
Tárgy: ÉHG Zrt. Fizetési megállapodásról szóló javaslatának 
megtárgyalása 
 
Az Önkormányzat 
Pénzügyi fedezet hiányában az ÉHG Zrt. által a felé fennálló 
tartozások kifizetésének ütemezésére tett javaslatát elutasítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
 

Az Önkormányzat a 9. (indítványok, javaslatok) napirenden belül a Folyószámla hitelkeret 
összegének módosításáról szóló javaslatot tárgyalja. 
 
 
 
Fodor Albert: Kéri a folyószámla hitelkeret megemelését15 millióról 20 millióra, mivel a 
segélyeket év végén nem fogjuk tudni kifizetni, úgy mint tavaly. Ezt a pénz visszaigényeljük 
csak később kapjuk meg, így nagyon hamar visszafizetésre is kerülne. 
 
Bibliák István: Nem támogatja, a folyószámla hitelkeret megemelését, miből fogjuk 
visszafizetni. A költségvetés és az önkormányzati intézmények átvilágítást javasolja. 
 
Galyas András: Ha a normatívát megkapjuk akkor a hitelkeretben felhasznált pénzt 
januárban vissza is tudjuk tenni, ez a pénz csak az év vége miatt kell. 
 
Ötvös Béla: Csak működési költségre lehet felhasználni. Javasolja, hogy ingyen kell kérni a 
felülvizsgálatot vagy átvilágítást, hogy az ne kerüljön az önkormányzatnak költségbe. 
 
Fodor Albert: Belső ellenőrzés keretén belül megtudjuk ezt biztosan oldani. 
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Galyas András: A gazdálkodásban kivetni valót nem találtak. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Ha megtörténik az átvilágítás az azt végző szakember azt fogja 
megállapítani, hogy x embert el kell küldeni, esetleg a konyhát vállalkozásba kell kiadni, és 
így a gazdasági helyzet javulni fog. Arra nem fog választ adni, hogy egyébként a kötelező 
feladatokat hogyan fogja az adott intézmény ellátni, amikor már most is létszámhiány mellett 
kell dolgozni. 
  
Fodor Albert: A Sajóvölgye Takarékszövetkezet mindent pénzügyi adatot és költségvetést is 
bekéri, mielőtt a hitelkeretet bővítését megadja. Új ingatlant fedezetként nem kell felajánlani. 
 
Ezután az önkormányzat 5 szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

      88/2011. (XI. 24.) Határozata 
Tárgy: Folyószámla hitelkeret összegének módosítása 

 
Az Önkormányzat 
átmeneti pénzügyi gondjai enyhítésére, valamint közszolgáltatási és 
államigazgatási feladatainak folyamatos működtetéséhez 
megnyitott folyószámla hitelkeretének 20 millió forintra történő 
megemelését határozza el a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél, 
melynek fedezetéül az Izsó Miklós Művelődési Ház, Könyvtár és 
Emlékház (hrsz. 1126) kistermét, nagytermét és a hozzá tartozó 
helyiségeket ajánlja fel.  Az így megnövelt hitelkeretből 
igénybevett kölcsön összegét, mint likvid hitelt 2011. december 31-
ig folyamatosan fizeti vissza. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 10 nap 
 

 
Az Önkormányzat a 9. (indítványok, javaslatok) napirenden belül a BAZ. Megyei 
Önkormányzat Közrendvédelmi Programjához kapcsolódó tájékoztatást tárgyalja. 

 
Dr. Szécsi Ottó: Az önkormányzat hozzájárulását kéri a közbiztonság javításához. A 
rendőrségen keresztül lehet igényelni eszközöket pl. ajtóék, személyi riasztó stb. ami az 
egyedülálló emberek biztonságát szolgálná. A két házi gondozónő készíthetne felmérést, hogy 
a faluban hányan tartanak erre igényt. 
 
 Az Önkormányzat a 10. egyebek napirend keretén belül a templom felújítását tárgyalja. 
 
Galyas András: A templom tetőfelújításra szeretne pályázatot beadni, de a határidő 
módosult, ezért szeretné hogyha még bele lehetne venni a külső homlokzat felújítását is. 
Ez a pályázat uniós az önkormányzatnak nem kerülne pénzébe. 
 
Ötvös Béla: Mindennek utána kell nézni, hogy megy a kiírás, nehogy probléma legyen belőle 
az önkormányzatnak ha nyernek. 
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Bibliák István: Ha az önkormányzat pályázik, akkor ott van kivitelező, aki a pályázat alapján 
végzi el a bonyolítást. Utána nem lehet módosítani semmire. 
 
Fodor Albert: Ha meglesz az beadási határidő a pályázatra, akkor a testület akkor fog majd 
dönteni róla. 
 
 
Ezután az Önkormányzat zárt ülésen folytatja a munkáját. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Dr. Szécsi Ottó      Fodor Albert 
                     Jegyző       polgármester 
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	Felelős: jegyző 

