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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. április 19-én  megtartott  üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
    Ötvös Béla alpolgármester 
   Simon Lórátné képviselő 
  
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
  Taskóné Lengyel Krisztina pénzügyi előadó 
 
Az első napirendhez: 
 
  Dr. Csontos Jánosné  
   
Távolmaradását előzetesen jelezte: Bibliák István képviselő 
 
A lakosság részéről megjelent: 10 fő érdeklődő állampolgár 
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, így azt megnyitja.  
 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak szerint fogadnak 
el: 
 
1.) Iskola Alapítvánnyal kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: polgármester 
2.) A 2012. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: jegyző 
3.) A 2011. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: jegyző 
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4.) A kommunális adóról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: jegyző 

5.) Indítványok, javaslatok 
- Jobbik Magyarországért Mozgalom Izsófalva-i szervezete bérleti szerződésének 

meghosszabbítása iránti kérelme 
- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

pályázati ügye 
- Múcsony Nagyközségi Önkormányzat rendezési terv módosítása 
- Felső Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat levele 
- Mozgókönyvtár szolgáltatással kapcsolatos szerződés 
Zárt ülés 
- Csillik Jánosné izsófalvai lakos kérelme 
- Demeter Jánosné izsófalvai lakos kérelme 

 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül az Iskola Alapítvánnyal kapcsolatos döntés c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Az alapítvány létrehozásának az volt a célja, hogy pénzt gyűjtsenek az iskola, a 
gyerekek érdekében.  A pedagógusok és a gyerekek kaphattak belőle év végén jutalmat. Pár 
éve az alapítvány nem működik. Döntenünk kell a további sorsáról. Az alapító az 
Önkormányzat és  Dr. Csontos Jánosné, az akkori iskola igazgató  volt. 
 
Dr. Csontos Jánosné: Az alapítvánnyal kapcsolatos tényeket szeretné ismertetni. 1993-ban 
került vissza a 8 osztályos iskola Izsófalvára.  A szűkös anyagi helyzet miatt jött létre az 
Oktatásért Nevelésért Iskolai Alapítvány. Az alapító okiratban meg vannak fogalmazva a 
célok, melyre fordítható a bevétel. 1998-ban módosították az alapító okiratot. 2000-ben Ríz 
Józsefné kuratóriumi elnök helyett – aki nyugdíjba vonult - Hudák Jánosné lett az alapítvány 
elnöke.  A lakosság által történt 1 %-os befizetések, a rendezvények, támogatásokat leginkább 
az Izsó Díj mellé adományozott pénzjutalomra, év végi jutalomkönyvekre fordították, egy 
minimális összeget pedig tárgyi eszköz beszerzésre. 2000-től 2007-ig jól működött az 
alapítvány. Miután ő és Szabó Gyuláné kuratóriumi tag elmentek az iskolából a működés 
leállt. Miután nem volt hivatalos átvétel-átadás, így nem tudja, hogy mi történt az alapítványi 
vagyonnal. Az ügyészség felé évente kötelező jelentést kell készíteni. Ez a kuratórium 
elnökének a feladata. 2 monitort adtak át az új igazgatónak az alapítványi vagyonból, 
tudomása szerint ez nem a gyerekekhez került. 
Az alapítvány létrehozásával, módosításával kapcsolatos jogi munkát az ő családja végezte, 
térítés nélkül. Ugyancsak ők készítették – és ugyancsak térítés nélkül – egy egyházi 
alapítvánnyal kapcsolatos teendőket. 
Miután elmentek innen, javasolta, hogy egészítsék ki a kuratóriumot, hogy működhessen. 
Próbáltak egyezkedni, de nem tudtak. A jelenlegi iskolavezetés megszavaztatta a 
pedagógusokkal, hogy van-e szükség az alapítványra, úgy döntöttek, hogy nincs. Csakhogy az 
alapítvány működéséről ők nem dönthetnek, ők csupán a kedvezményezettek. 
Mivel az iskola vezetői így nyilatkoztak, ő szeretné, ha megszűnne. Egyedül nem dönthet, 
hiszen két alapító tag van, az egyik ő, a másik az önkormányzat. A megszűnésről értesíteni 
kell az ügyészséget, majd a megyei bíróság végelszámolót küld ki. Ennek is van költsége. 
Ha nem szüntetik meg, akkor viszont ki kell egészíteni a kuratóriumot új tagokkal. 
 
Andó Zoltánné: A kuratóriumnak beszámolási kötelezettsége van az alapítók felé. Nem 
emlékszik rá, hogy lett volna ilyen beszámoló. Csak az alapítók kérhetik a megszüntetést, 
melyet indokolni kell. 
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Dr. Csontos Jánosné: Amikor kérték, mindig beszámoltak az önkormányzat felé. 
 
Andó Zoltánné: Nem tud róla, hogy beszámoltak volna. 
 
Dr. Csontos Jánosné: Készültek beszámolók. Ahhoz, hogy egy új alapítvány működőképes 
legyen, 2 évre van szükség. 
 
Galyas András: A kuratóriumba ajánlottak egy főt az önkormányzati képviselők közül. Ezt a 
másik alapító nem fogadta el. Ezért nyilatkozta azt, hogy rossz tapasztalata van az alapítvány 
működéséről. 
 
Dr. Csontos Jánosné: Ő beszélt ezzel a személlyel, aki elmondta, hogy ő nem is akart tagja 
lenni a kuratóriumnak. Nem lehetett rossz tapasztalata a működéséről, mert nem ismerte azt, 
hiszen a gyerekei nem ide jártak. Ha nem fogadta volna el az ajánlott személyt, akkor is csak 
formai dolog lett volna, és nem a működéssel kapcsolatos dolog. 
 
A lakosság részéről megjelent Simon Ottó kér szót. 
 
Simon Ottó: Az előző polgármester utolsó ciklusában volt beszámoló, emlékszik rá, mert 
akkor ő is képviselő volt. 
 
Dr. Csontos Jánosné: Kérhették volna a beszámolót. 
 
Ötvös Béla: Mit tehetünk mi az alapítvány érdekében? 
 
Dr. Csontos Jánosné: Vagy ki kell egészíteni a kuratóriumot, hogy tovább működhessen, vagy 
meg kell szüntetni. Továbbra is lehet gyerekeket jutalmazni belőle.  
 
Fodor Albert: Ő azt javasolja, hogy halasszák el a döntést. Üljön össze a kuratórium, az 
alapítók és az iskola vezetői. Beszéljék meg, hogy mi lenne a legjobb. 
 
Ötvös Béla: Nincsenek itt a kuratóriumi tagok, Azt sem tudjuk, vállalják-e továbbra is a 
tagságot? Jó lenne ismerni mindenki véleményét a döntés előtt. 
 
Dr. Csontos Jánosné: Az alapítvány működéséről kizárólag az alapítók dönthetnek. 
 
Ötvös Béla: Jó lenne tudni, hogy lesz-e aki tovább működteti. 
 
Galyas András: 2007 óta már a 2. váltás történt az isklában. 
 
Dr. Csontos Jánosné: Tárgyi eszközök átadása sem korábban, sem most nem történt meg. A 
kuratórium átadja a pénzt, vagy eszközt a kedvezményezettnek, onnantól fogva az övé lesz. 
 
Galyas András: Döntsünk ma a további működtetésről vagy a megszüntetésről. 
 
Fodor Albert: Hívjunk össze minden érdekeltet a döntéshez. 
 
Simon Lórántné: A kuratórium készítsen írásos beszámolót a munkájáról. 
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Fodor Albert: Május végére tervez ülést. Akkorra meghív minden érintettet és kér beszámolót 
a kuratórium elnökétől. Addig javasolja a döntés elnapolását. 
 
Az Önkormányzat a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért, az alapítvány  további 
működtetésével kapcsolatos döntést elnapolja. 
 
Az Önkormányzat a 2. napirend keretén belül  „A 2012. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása”  c. napirendet tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó: A rendeletnek a törvényi előírásokkal összhangban kell lennie. Ezért van 
szükség módosításra. 
 
Galyas András: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra 
javasolja. 

 
Andó Zoltánné: Az eredeti rendelethez képest van -658 e Ft változás. Mi okozza ezt? 
 
Taskóné Lengyel Krisztina: A pénzmaradvány csökkent, így azon a tételen van változás. 
 
Fodor Albert: Külön kellett szedni a hiányt. 
 
Hodop Istvánné: Ezt tegnap megbeszélték bizottsági ülésen. 
 
Ezután az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 2/2012. (IV. 23.) sz. 
önkormányzati rendeletet, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül  „ A 2011. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása” c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Zárszámadás előtt módosítani szükséges a tavalyi költségvetést. Korábban egy 
ülésen történt a módosítás és a zárszámadás elfogadása. Idén nem lehet, a módosításnak egy 
korábbi ülésen kell megtörténnie. 

 
Galyas András: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 

Ezután az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 3/2012. (IV. 23.) sz. 
önkormányzati rendeletet, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Az Önkormányzat a 4. napirend keretén belül „ A kommunális adóról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása” c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Javasolja, hogy a telkek után ne legyen kivetve az adó. Majd jövőre. Jövőre 
külön kell majd választani a kommunális adót és a szemétszállítási díjat. 
 
Dr. Szécsi Ottó: A kommunális adó nem szemétszállítási díj. Ki kell vetni a telkek után is a 
kommunális adót, de lehet kedvezményt adni annak összegéből. Eddig is ki kellett volna 
vetni, de nem eddig nem láttak bele az ingatlan-nyilvántartásba. Most eleget tettek a törvényi 
előírásnak. 
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Fodor Albert: Eddig csak a lakott ingatlanokra történt meg a kivetés. Tegyék rendbe az 
érintettek a tulajdonjogokat, így jogtalannak tűnik a kivetés. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Jogos a kivetés. 
 
Hodop Istvánné: Előnye is és hátránya is van a kivetésnek. Most kiderült, hogy kinek mi van 
a tulajdonában. Sokan nem is voltak tisztában vele, hogy tulajdonosai egy-egy teleknek. A 
telkek után fizetendő adó mértékét javasolja csökkenteni. 
 
Galyas András: A telek önálló helyrajzi számmal rendelkező, belterületi, beépítetlen terület. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Művelés alatt álló termőföldre nem lehet kivetni adót. Egy területre kétféle 
adót nem lehet kivetni. Az ingatlan után vagy kommunális, vagy telekadót vethetnek ki. Sokan 
nem is tudták, hogy egy adott terület az ő tulajdonukban van.  Van ingatlan, mely után ki kell 
vetni az adót. Ezzel foglalkozni kell. 
 
Simon Lórántné: Nem kapnak semmiféle szolgáltatást az adóért.  
 
Dr. Szécsi Ottó: Az adóért nem jár közvetlen ellenszolgáltatás, hanem többek közt az 
adóbevételből kell megoldania az önkormányzatnak a kötelező feladatait: a közvilágítást, 
szemétszállítást, közterületek fenntartását, az iskolai, óvodai ellátást stb. Az adó felhalmozási 
bevételnek számít, amit önkormányzati feladatokra lehet fordítani. Nem a polgármesteri 
hivatalra akarják fordítani az ebből származó bevételt. 
 
Andó Zoltánné: Mit javasol a pénzügyi bizottság? 
 
Galyas András: Minden képviselői, aki most jelen van, ott volt a bizottsági ülésen is. Nem 
született javaslat. 
 
Ötvös Béla: Ha valakinek telke van, azt köteles rendbe tartani. De nem csinálják. Pedig a 
saját környezetét mindenkinek rendben kellene tartania. Ne legyen a telek után fizetendő adó 
24 e Ft, de legyen legalább ennek a 10 %-a, Ha valakinek több tulajdona van, hát fizessen 
többet. Legalább a hivatal költsége térüljön meg. Javasolja a 10 %-ot, azaz a 2.400 Ft-ot. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Aki már befizette az összeget, annak kérésre visszautaljuk. Új határozatokat 
kell készíteni, arra való hivatkozással írásban kérnie kell az érintetteknek a visszautalást, 
megjelölve a számlaszámot. 
 
Andó Zoltánné: Jövőre külön lesz szemétszállítási díj és kommunális adó. 
 

Ezután az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 4/2012. (IV. 23.) sz. 
önkormányzati rendeletet, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Az Önkormányzat az 5. napirend keretén belül az indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja. 
 
 
Jobbik Magyarországért Mozgalom Izsófalva-i szervezete bérleti szerződésének 
meghosszabbítása iránti kérelme 
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Dr. Szécsi Ottó: Rendben tartják a bérleményt, nincs velük gond. 
 
Fodor Albert: Javasolja a meghosszabbítást. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
    

 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
  31/2012. (IV.19.) Határozata 
Tárgy: Bérleti szerződés meghosszabbítása 
 
Az Önkormányzat 
 
A Jobbik Magyarországért Mozgalom izsófalvai szervezete kérésére az 
Izsófalva, Izsó Miklós út 66 sz. alatti önkormányzati ingatlan bérleti 
szerződését 2012. május 1. napjától 2013. április 30. napjáig 
meghosszabbítja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a bérleti szerződés módosításáról gondoskodjon. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 15 nap 
 
 

 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás pályázati ügye 
 
Fodor Albert: Javasolja a döntés elhalasztását, mert amit kérnek, az nem egyértelmű, 
szeretne jobban utánajárni. 
 
 
Az Önkormányzat a polgármester javaslatával egyért, a döntést elhalasztja. 
 
Múcsony Nagyközségi Önkormányzat rendezési terv módosítása 
 
Dr. Szécsi Ottó: Csak arról kell nyilatkoznunk, hogy részt kívánunk-e venni a véleményezési 
eljárásban. Véleménye szerint nem szükséges részt venni. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
   Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2012.(IV.19.)Határozata 
Tárgy: Múcsony nagyközség rendezési tervének módosítása 
 
Az Önkormányzat 
 
Múcsony nagyközség rendezési tervének módosításához hozzájárul 
azzal, hogy a véleményezési eljárás további szakászában nem kíván 
részt venni.  
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Utasítja a jegyzőt, hogy fenti döntésről Múcsony nagyközség jegyzőjét 
értesítse. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

Felső Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat levele 
 
Dr. Szécsi Ottó: A társulathoz történő csatlakozás előnye lehet, hogy együtt lehet 
pályázatokat benyújtani. Tekintettel arra, hogy az ÉVIZIG írásban is nyilatkozott arról, hogy 
nem foglalkozik az Ormos-patakkal, arra közmunkában sem tervez semmiféle munkát, így 
jobban járnánk ha csatlakoznánk. Egyelőre még csak egy szándéknyilatkozatot kérnek, hogy 
kívánunk-e tagja lenni a társulatnak. Nemcsak az önkormányzatnak, hanem minden érintett 
tulajdonosnak a hozzájárulására szükség van.  A társulásnak lenne minimális díja, de ez az 
összeg nem éri el a 100 e Ft-ot sem. 
 
Galyas András: Javasolja, hogy hívják össze az érintett tulajdonosokat. Az önkormányzat 
adjon szándéknyilatkozatot, mely szerint szeretne tagja lenni a társulatnak. 
 
Fodor Albert: Össze lehet hívni az érintetteket. Az Önkormányzat már most 
kinyilatkoztathatja, hogy szándékában áll csatlakozni a társulathoz. 
 
A lakosság részéről megjelent Bacskovszky Rezső kér szót. 
 
Bacskovszky Rezső: Úgy tudja, hogy amikor a patakmeder szabályozást tervezték, az érintett 
tulajdonosok részére a kisajátítási összeget kifizették. 
 
Dr. Szécsi Ottó: A patak belterületen áthaladó része az állam tulajdonában van. 
 
Fodor Albert: Szándéknyilatkozatot kell adni a csatlakozásra. 
 
Ötvös Béla: Nyilvánítsuk ki a szándékunkat a csatlakozásra. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2012.(IV.19.)Határozata 
Tárgy: Felső Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulathoz 
 történő csatlakozás 
 
Az Önkormányzat 
 
Kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Felső Bódvavölgyi 
Vízgazdálkodási Társulathoz. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatot a Társulat 
részére küldje meg. 
 
Felelős: polgármester 
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Határidő: 15 nap 
 

Mozgókönyvtár szolgáltatással kapcsolatos szerződés 
 
Dr. Szécsi Ottó: Évek óta tagok vagyunk, és megkapjuk a támogatást. Jól működik, javasolja 
a jövőre nézve is aláírni a szerződést. 
 
Hodop Istvánné: Tavaly többször is biztosítottak részünkre ingyenes gyermekrendezvényeket. 
Javasolja a szerződés aláírását. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 
 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2012.(IV.19.)Határozata 
Tárgy: Mozgókönyvtári szolgáltatás  
 
Az Önkormányzat 
 
Felhatalmazza a  polgármestert az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális 
és Sport Központtal mozgókönyvtár működtetésére vonatkozó szerződés 
aláírásával. 
 
 

 
Háziorvosi ellátás további működtetése 
 
Fodor Albert: A háziorvosi feladatokat ellátó Dr. Sivák József vállalja még egy évre a 
helyettesítést. Tekintettel arra, hogy nincs jelentkező a praxisra, javasolja újabb egy évre 
megbízni. Nem tudunk ennél jobb megoldást. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Más településen is gond az orvosi ellátás. Rudabányán is hamarosan két 
körzet üresedik meg, és senki nem jelentkezett azok betöltésére.  
 
Fodor Albert: Akik vannak, azok is készülnek elmenni. A jelenlegi feltétellel javasolja a 
meghosszabbítást. 
 
Galyas András: Örül, hogy ennyi rendelési idő is van.  Javasolja az egy évvel történő 
meghosszabbítást. 
 
Hodop Istvánné: Javasolja a szerződés meghosszabbítását. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2012.(IV.19.)Határozata 
Tárgy:  Sivák Bt-vel kötött szerződés meghosszabbítása 
 
Az Önkormányzat 
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Izsófalva nagyközség egészségügyi alapellátásának biztosítása 
érdekében a Sivák Bt-vel kötött szerződést a jelenlegi feltételekkel 2013. 
május 31. napjáig meghosszabbítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírásával. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
 

 
Andó Zoltánné: Korábbi ülésen kérte, hogy nézzék meg, szükség van-e az Akác úton ennyi 
tűzcsapra.  Megtörtént-e? Működik-e a polgárőrség? A náluk lévő autót lehet-e az önkéntes 
tűzoltóknak a felszerelés szállítására használni? Segélyek kifizetésénél kértük, hogy 
ragaszkodjanak a személyes megjelenéshez.  Így történt? Mi lesz a sorsa a MÁV állomásnak? 
Meg kellene keresni őket. Szétszedik, ellopják az anyagokat, életveszélyes  az épület. Szemetet, 
trágyát hordanak oda.  
 
Dr. Szécsi Ottó: A tűzoltóság szerint szükség van ennyi tűzcsapra, mert kicsi a nyomásuk. 
Amikor tűz volt, ő engedte meg, hogy a Mazda vigye ki a felszerelést. Természetesen bármikor 
vihetik a Nivát is. 
A segély kifizetése úgy történt, ahogy kérték, csak a személyesen megjelentek illetve azok 
kapták meg a pénzt, akik a meghatalmazást az ügyintéző előtt írták alá. Nagy visszhangja volt 
a dolognak. Akikről kiderül, hogy dolgoznak, és ezt nem jelezték azok ellátását meg kell 
szüntetni és visszafizetésre kell kötelezni.  
A MÁV vezetőivel már több alkalommal is beszéltek a váró épületéről. Hol pénz nincs a 
bontásra, hol ember. Ismét jelzik ezt a problémát, de nem tudják, hogy lesz-e eredménye. 
 
Andó Zoltánné: Hányan jelentkeztek önkéntes munkára? 
 
Taskóné Lengyel Krisztina: 9 fő jelentkezett, 25 főt szerettek volna alkalmazni. 
 
Galyas András: Már csak Izsófalván van állomás, máshol lebontották. 
 
 
A lakosság részéről megjelent Iglai József polgárőr parancsnok kér szót. 
 
Iglai József: 5-8 állandó embere van a polgárőrségnek. Mindannyian dolgoznak, így kevés 
szolgálatot tudnak adni. Új jogszabályok léptek hatályba, új feladatokkal, új formában kell 
dolgozniuk a polgárőröknek. A gépkocsi üzemeltetés is újra lett szabályozva.  
Természetesen használhatják azt az önkéntes tűzoltók, és a hivatal is, ha szükség van rá. 
Májusban 8 új tag felvételére kerül sor. Most napi 1-2 órát tudnak kint lenni, ha többen 
lesznek, talán több időt is. A betörések száma növekszik, ezzel még a rendőrség sem tud mit 
kezdeni. Mindenhol nem tudnak sem ők, sem a polgárőrök jelen lenni.  
Pályázatot szeretnének benyújtani üzemanyagra, és eszközökre. 
 
A lakosság részéről megjelent Horváth Jánosné kér szót. 
 
Horváth Jánosné: Senki sem dolgozna szívesen, ha nem kapna érte fizetést. 
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Andó Zoltánné: Törvény írja elő, hogy ahhoz, hogy jövőre kapjanak segélyt, le kell dolgozni 
legalább 30 napot. Nem ingyen dolgoznak, hanem a jövő évi segélyért. 
 
Horváth Jánosné: Több a képviselők tiszteletdíja, mint az ő fizetése közmunkásként. 
 
Andó Zoltánné: A képviselők a szabadidejüket áldozzák. 
 
Bacskovszky Rezső: Azt hallotta, hogy április 30 után megbüntetik azt, aki nem helyezi ki az 
ingatlanára a házszámot, helyrajzi számot. 
 
Fodor Albert: Itt nem, nincs ilyen rendeletünk. 
 
Galyas András: Mindenhol jó lenne bevezetni. Amikor az orvosi ügyelet, vagy a mentő megy, 
sokszor időbe kerül, mire megtalálják a címet. Éjszaka pedig azt sincs, akitől 
megkérdezhetnék. 
 
Fodor Albert: Kéri, hogy járuljon hozzá a testület, hogy a korábban létrehozott nonprofit 
szervezetben fennálló része a törzstőke értékében 100 %-ban a másik tulajdonosé legyen, így 
ők tudnak pályázni. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2012.(IV.19.)Határozata 
Tárgy: Nonprofit Kft. Önkormányzati üzletrészének eladása 
 
Az Önkormányzat 
A Regionov Nonprofit Kft.-ben meglévő üzletrészét 250 000.- forintért a 
Novient Kft.-nek eladja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 

 
Ezután az Önkormányzat zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
Zárt ülés után. 
 
A lakosság részéről megjelent Simon Ottó kér szót. 
 
Simon Ottó: A hivatalban csak egy embernek van hivatásos gépkocsivezetői jogosítványa, így 
a többi törvénytelenül vezeti a Mazdát és Fordot. Ezeket csak hivatásos gépkocsivezető 
vezetheti. 
 
Ötvös Béla: Munkaköri kötelessége ezeknek az embereknek a gépkocsivezetés. Ezek a 
vezetővel együtt nem több, mint 9 személyesek. Így nem kell rá hivatásos vezetői engedély, 
csak egy megbízás a munkáltatótól. 
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Simon Ottó: 45 embert írtak össze közmunkára. Mire? Miért nem írnak pályázatokat? 
Önrészre is lehet pályázni. Miért nem pályáztak közmunkára? 
 
Ötvös Béla: Ez politikai beszéd. A célja, hogy embereket maga köré csoportosítsa. Van 
megnyert pályázatunk most is, de nem tudjuk elkezdeni, mert nincs meg az önerő. Ha azt 
akarjuk, hogy ne menjünk csődbe, csökkenteni kell az adósságot.  Saját maga népszerűsítése, 
emberek megtévesztése, ez a cél. Az önkormányzat helyzete stabil, amit most kevés 
önkormányzat mondhat el magáról. 
 
Fodor Albert: Felmérést végeztek, hogy egy esetleg mezőgazdasági startmunkára hány fő 
jelentkezne. Amikor a startmunka indult, úgy volt, hogy marad a hagyományos közmunka is. 
Ezért is nem pályáztunk arra.  
Pályázatot szeretnénk beadni útra, óvoda felújításra. Beadtuk útra a pályázatot, de nem nyert. 
A templom felújítására is pályáznak. 
Csak 100 %-os pályázatot tudunk benyújtani, mivel az önrészt nem tudjuk biztosítani. Előbb 
meg kell lennie az önrésznek, csak utána lehet pályázni. Az önerő nem lehet hitel. A 
pályázatokra külön összeget kell elkülöníteni a költségvetésbe. 
Egyre kevesebb az önkormányzati támogatás. A normatíva 90 millió Ft. Ebből nem lehet egy 
ekkora települést üzemeltetni. 
51 vállalkozó van. Az iparűzési adó bevételünk ehhez képest nagyon kevés. 
 
Simon Ottó: Vizsgálatot kell kérni minden vállalkozó ellen.  Fel kell jelenteni őket, ha nem 
fizetnek rendesen.  
 
Fodor Albert: Vannak vállalkozók, akik feketén dolgoztatnak embereket. Akár mindet fel 
lehetne ezért is jelenteni. 
 
Ötvös Béla: Azt ígérte az új kormány, hogy megválasztásuk után két hét alatt rendet tesznek. 
A polgármester nem fog odáig süllyedni, hogy a település lakóit jelentse fel. 
Sikerként értékelik, hogy a település intézményeinél dolgozók minden hónapban megkapják a 
fizetésüket, működik az iskola, óvoda. Nem mindenhol van ez így. Ezért tiszta a lelkiismeretük. 
 
Fodor Albert: 29,5 millió Ft-ról a számlatartozás 12 millió Ft-ra csökkent. Ez nagyon szigorú 
gazdálkodás eredménye. Ha nem csökkent volna 70 millió Ft-tal a normatíva az elmúlt 
években, úgy nem lenne gond. 
 
Ötvös Béla: Látta a falutévében, hogy Ormosbányán mit csinálnak a startmunkában 
foglalkoztatottak. Nem dolgoztak, csak álldogáltak. 
 
Fodor Albert: A startmunka pályázatként működik. Önrészt itt is biztosítani kellett. Pl. az 
útépítéshez a szükséges eszközöket. 
 
Hodop Istvánné: Aki startmunkát igényelt, az nem kapott hagyományos közmunkát. Márpedig 
Izsófalván az intézmények működtetése hagyományos közfoglalkoztatottak nélkül 
elképzelhetetlen. 
 
Fodor Albert: Közmunkások nélkül az intézményeink nem tudnának működni. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Vannak pályázati célok, de nem írnak ki olyan pályázatot, amire pályáznánk 
is. Visszatartják a pályázati pénzeket. Március 1-én nyílt meg a Széchenyi terves pályázat, 
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ahol óvoda felújításra lehet pályázni. Április 30-án lezárják. Ennyi idő alatt nem lehet 
terveket csináltatni, és nincs is 2-3 millió Ft a terveztetésre. 
 
Simon Ottó: Az állomás melletti területen fákat vágtak ki. 4 IFA is megtelt volna a kivágott 
fával. Hová lett? Azt mondják, hogy itt dolgozók vitték el. 
 
Fodor Albert: A patakparton Szuhakálló felé vágtak ki égett fákat. A Szabadság úton a lakók 
kérésére. A temetőn az érintettek kérésére. A vasút mellett a MÁV is vág ki fát. Amit a mi 
embereink vágnak, az a széntárolóba kerül. 
 
Simon Ottó: A kommunális adó 16 e Ft-ról 24 e Ft-ra emelkedett. Máshol kevesebb. 
 
Fodor Albert: Még a szemétszállítási díjat sem fedezi a kommunális adó. Ha a vállalkozóktól 
több iparűzési adó érkezne be, nem lenne ennyi gondunk. 
Az sem adózik rendesen, aki feketén dolgoztat. 
 
Andó Zoltánné: Múcsonyban 9.600 + 21.600 a szemétdíj és a kommunális adó. 31.200 Ft-ot 
fizetnek  a lakosok, pedig az az önkormányzat jobban áll, mint mi. 
A takarító nem tud elmenni szabadságra, mert nincs aki helyettesítse. A közmunkás 
megmondja, hogy nem megy a rendelőbe, mert ott dolgozni kell. 
 
Simon Ottó: A gázberuházás után 120 millió Ft vagyona maradt Múcsonynak. A segély 
kifizetésről: a pénztáros ne mondjon olyat, hogy ha nem tetszik, el lehet költözni. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Az ügyfelek megengedhetetlen hangon beszéltek a kifizetéskor a hivatali 
dolgozókkal. Más alkalommal is. Ő nem fogja egyetlen dolgozóját sem kérdőre vonni, mert el 
kell viselniük az ordítást, káromkodást, átkozódást az ügyfelek részéről. 
 
Simon Ottó: 40 gyereket visznek el az iskolából, óvodából. Ha így lesz, akkor a meglévő 
dolgozói létszám egy része feleslegessé válik. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Szégyellje magát az, aki a gyerekek elvitelét szervezi. 
 
Fodor Albert: Igaz, hogy szabad iskolaválasztás van, de a község veszít vele. 
 
Hodop Istvánné: Hogy mondhatja azt, hogy, a falu érdekében nyitja ki a száját, holott az ő 
családja az, aki elviszi a gyerekeket. 
 
Simon Lórátné: A szülők így állnak a kialakult helyzethez. 
 
Hodop Istvánné: Az érintett szülők már 2-3 éve eldöntötték, hogy elviszik a gyerekeket, nem 
ide fognak iskolába járni. 
 
Ötvös Béla: Aki nem a helyi iskolába, óvodába járatja a gyerekét, az nem a gyerek érdekeit 
nézni, hiszen mindkét intézményünk nagyon szép, felszerelt. Kazincbarcikán is van annyi buta 
gyerek, mint itt. Sajnálja az eljáró gyerekeket. 
 
Galyas András: A kommunális adóval kapcsolatban: tekintettel arra, hogy a kormány 52 féle 
adó bevezetésére tett javaslatot, ez volt a lehető legjobb megoldás. Javasoltak telekadó, 
ingatlan adó, ebadót stb. Ez a legkedvezőbb döntés, amit hozhattak. 
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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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