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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. április 26-án  megtartott  üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Bibliák István képviselő 
    Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
   Simon Lórátné képviselő 
  
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
  Taskóné Lengyel Krisztina pénzügyi előadó 
 
Az első napirendhez: 
 
  Juhász Imre könyvvizsgáló 
   
Távolmaradását előzetesen jelezte: Ötvös Béla alpolgármester 
 
 
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. Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
Előterjesztő: jegyző 

2. A 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása, zárszámadási rendelet alkotása.  
Előterjesztő: polgármester 

3. Játszótér létrehozásához terület biztosítása 
Előterjesztő: Simon Lórántné képviselő 

4. 2011. évi ellenőrzési jelentés elfogadása 
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Előterjesztő: polgármester 
5. ÖNHIKI pályázat benyújtásáról döntés 

Előterjesztő: polgármester 
6. Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása 

Előterjesztő: polgármester 
7. Indítványok, javaslatok 

- ÉRV-vel kötött üzemeltetési szerződés meghosszabbítása 
- Lakossági vízbekötésekről tájékoztató 
- Körjegyzőség létrehozása 

 
Az Önkormányzat az 1.és 2. napirendi pontot összevontan tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Tájékoztatja a testületet az előző évek normatíváiról, megszorító 
intézkedéseiről. 
 
Juhász Imre: Tájékoztatást ad az elkészült könyvvizsgálói jelentésről. A gazdálkodás 2011-
ben megfelelt a törvényi előírásoknak, takarékos gazdálkodást folytattak. A beszámolót 
elfogadásra javasolja. 
 
Hodop Istvánné: A jelentéssel egyetért. Megnyugtató volt hallani, hogy megfeleltünk a 
törvényi előírásoknak. 
 
Galyas András: Köszönet illeti a vezetőket, az intézményvezetőket, a lakosságot, hogy az évet 
sikerült átvészelni. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az 1. és 2. napirendi ponthoz 
készült előterjesztéseket. 
 
Hodop Istvánné: Köszönet a hivatalnak a helyi adók beszedéséért. 
 
Fodor Albert: A könyvvizsgáló jelentést elfogadásra javasolja. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
40  /2011. (IV.26.)sz. Önkormányzati Határozata 

   Tárgy: Könyvvizsgáló jelentés elfogadása 
 

 
Az Önkormányzat 
A Juhász Imre könyvvizsgáló által, az Önkormányzat 2011. évi 
egyszerűsített költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról készített 
független könyvvizsgálói jelentését elfogadja. 
 

Fodor Albert: Javasolja az egyszerűsített éves beszámoló elfogadását. 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
41 /2012. (IV.26.)sz. Önkormányzati Határozata 
Tárgy: 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása 

 
Az Önkormányzat 
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Elfogadja a polgármester által előterjesztett, könyvvizsgálói záradékkal 
ellátott 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolót, illetve 
annak részét képező: 
- egyszerűsített mérleget (12/a sz. melléklet) 
- egyszerűsített pénzforgalmi jelentést (12/b sz. melléklet) 
- egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást (12/c sz. melléklet) 
- egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást (12/d sz. 

melléklet) 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 10 nap 

 
Dr. Szécsi Ottó: A rendelettervezet 2.§-ának első mondatát ki kellene hagyni. Ezzel a 
változtatással javasolja a rendelet megalkotását. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag megalkotja az 5/2012. (V. 2.) számú rendeletet, 
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül a Játszótér létrehozásához terület 
biztosítása c. napirendet tárgyalja. 
 
 

Simon Lórántné: Tájékoztatja a testületet az egyesület nevében a  játszótér elkészítésének 
terveiről. 
 
Andó Zoltánné: Miért a sportpályához tervezték a játszóteret, miért nem a falu központjába? 
 
Simon Lórántné: A játszótér és a sportpálya lehet együtt a szabadidős központ a kisebb és 
nagyobb gyerekeknek. 
 
Andó Zoltánné: A falu visszhangja szerint a játszótér az ott lakóknak épül, nem az egész 
településnek. 
 
Simon Lórántné: Később, ha lehetőség lesz rá több játszóteret is lehetne készíteni. 
 
Bibliák István: A sportpálya adott a szabadidős központ kialakítására. Javasolja a kért 
terület átadását és a játszótér létrehozását. 
 
Simon Lórántné: Sokan játnak Kazincbarcikára játszótérre, azok ide is fel fognak jönni. 
 
Galyas András: A futballpálya elveszíti a funkcióját, ha beépül a külső része. Támogatja a 
játszótér létrehozását. 
 
Fodor Albert: Mindenki támogatja a játszótér létrehozását, a helyen még lehet gondolkodni, 
vitatkozni. 
 
Galyas András: Annyit kér, hogy a pálya körüli rész maradjon szabadon futópálya céljára. 
 
Simon Lórántné: A bérház melletti terület jöhet még szóba a széntároló mellett. 
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Fodor Albert: A felnőtteknek is igényük van a mozgásra, ezért a futballpálya körüli területre 
még szükség lehet, pl. teniszpálya kialakításához. 
Ezért a hely meghatározására még kérnek egy kis gondolkodási időt. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Ha tulajdonba akarják adni a területet, úgy meg kell azt osztatni, ennek nincs 
értelme. Inkább használati jogot kellene kérni. A kerítés kérdéséről még érdeklődik. 
 
Fodor Albert: A hellyel kapcsolatban még egyeztessenek. 
 
Simon Lórántné: Kezdéshez 150 m2 körüli területre lenne szükségük. 
 
Bibliák István: Az egyesület egyeztessen a hivatallal, és jelöljék ki a játszótér helyét. Műszaki 
javaslatot kell készíteni, belekalkulálva a bővítés lehetőségét. 
 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
   

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
42 /2012. (IV.26.)sz. Önkormányzati Határozata 
Tárgy: Játszótér létesítése 
 
Az Önkormányzat 
 
Támogatja az Első Lépések Gyermekeinkért Egyesület játszótér építési 
szándékát. A játszótér helyének meghatározásáról további egyeztetések után 
határoz. 

 
 

Az Önkormányzat a 4. napirend keretén belül a 2011. évi ellenőrzési jelentés elfogadása 
c. napirendet tárgyalja. 
 
 
Dr. Szécsi Ottó: Az önkormányzati törvény szerint az ellenőrzési jelentést a 
zárszámadással együtt kell elfogadni. 3 ellenőrzés volt, 2 esetben nem kellett intézkedési 
tervet készíteni. A harmadikra elkészült az intézkedési terv, és az abban foglaltakat 
végrehajtottuk. Elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Galyas András: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
 

Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
   

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
43 /2012. (IV.26.)sz. Önkormányzati Határozata 
Tárgy: 2010. évi ellenőrzési jelentés elfogadása 

  
 

 4



 
Az Önkormányzat  
 
A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja által elvégzett 2011. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja. 
 
Felhívja a jegyzőt az ellenőrzések által feltárt hiányosságok 
megszüntetésére. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: jelentésben foglaltak szerint 
 

 
 
 

Az Önkormányzat az 5. napirend keretén belül az ÖNHIKI pályázat benyújtásáról döntés 
c. napirendet tárgyalja. 
 
Galyas András: A pénzügyi bizottság az ÖNHIKI pályázat benyújtását támogatja. 
 
 

Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
   

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
44 /2012. (IV.26.)sz. Önkormányzati Határozata 
Tárgy:   

a megyei önkormányzati tartalék / az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 
1. Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján 
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból 
származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
2012. évi támogatására. 

2. Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról, 
és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

  I. a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. 
  
  II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 

21 401 ezer forint összegű bevételt tervez. 
  
  III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 

rendeletét 49 590 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
   IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 
    Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a 

könyvvizsgáló elfogadta. 
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  V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 
megfelel. 

 
 
 

Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
 

 
Az Önkormányzat a 6. napirendi pint keretén belül az adósságot keletkeztető ügyletekből 
eredő fizetési kötelezettségek megállapítása c. napirendet tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Adósságot keletkeztető ügyekből adódó fizetési kötelezettségek 
megállapításáról a jogszabály szerint határozatot kell hozni. A bevételnek és kiadásnak 
egyensúlyba kell lennie. 
 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
45 /2012. (IV.26.)sz. Önkormányzati Határozata 
Tárgy:  Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
 megállapítása 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei 
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban 
bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.  

 
 

Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 

 
 
Az Önkormányzat a 7. napirend keretén belül az indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja. 
 
- ÉRV-vel kötött üzemeltetési szerződés meghosszabbítása 
 
Dr. Szécsi Ottó: Tájékoztatja a testületet, hogy az ÉRV a jelenlegi szerződés 
meghosszabbítását kéri. Az önkormányzat is tulajdonos a közműben. Javasolja a szerződés 
meghosszabbítását 2013. október 31-ig a javaslat szerint.  
 
Bibliák István: Lakossági önrész is van a vagyonban, azt meg kellene fogni. 
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Ezután az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
46 /2012. (IV.26.)sz. Önkormányzati Határozata 
 Tárgy: ÉRV-vel kötött szerződés meghosszabbítása 

 
Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az Északmagyarországi 
Regionális Vízművek ZRt-vel kötött üzemeltetési szerződés 2013. október 31. 
napjáig történő meghosszabbításáról szóló szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
 

- Lakossági vízbekötésekről tájékoztató 
 
Fodor Albert: A műszakis mérje fel, hozza az adatokat és segítsünk. Egyeztetni kell az 
érintettekkel, felmérni, hogy hány jelentkező van, mennyibe kerül a bekötés. 
 
 
- Körjegyzőség létrehozása 
 
Fodor Albert: Már jelezte, hogy nem Rudabányához kívánnak csatlakozni, inkább 
Múcsonyhoz, hiszen velük már van társulásunk. 
 
Bibliák István: Két feltétele van Múcsonynak, egyik, hogy ott legyen a székhely, másik, hogy a 
jelenlegi jegyző marad a körjegyző. 
 
Fodor Albert: Nem akarnak a hivatalhoz nyúlni. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Idén még lehet körjegyzőséget alapítani, 2013. január 1-től már nem, viszont 
2000 lakos alatt nem működhet önálló hivatal. A közvetlen szomszéd település csatlakozási 
szándékát nem lehet visszautasítania a 2000 lakosnál nagyobb településnek. A körjegyzőség 
létrejöttével a jegyző munkaviszonya megszűnik, a körjegyzői állást meg kell pályáztatni. 
Próbáltuk már Kurityánnal és Rudolfteleppel is összehozni a körjegyzőséget, de az nem 
sikerült. 
 
Fodor Albert: A Múcsonnyal történő csatlakozást a lakosok észre sem fogják venni, mert ők 
nem akarnak hozzányúlni az apparátushoz, a hivatalhoz.  
 
Galyas András: Változik-e a jegyző bére, maradhatnak-e a jelenlegi jegyzők? Így az iskola is 
marad? 
 
Dr. Szécsi Ottó: A bérek lakosságszám alapján vannak megállapítva. Az aljegyző bérét 
először a testület állapítja meg, azután a jegyző. A jegyzők megválasztása együttes ülésen fog 
történni, nyilvános pályázat alapján. 
 
Fodor Albert: Szándéknyilatkozatot kell hozni a csatlakozási szándékról. 
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Ezután az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
47 /2012. (IV.26.)sz. Önkormányzati Határozata 

 
                                      Tárgy: szándéknyilatkozat körjegyzőség létrehozásáról 

 
Az Önkormányzat 
Mucsony Nagyközségi Önkormányzattal körjegyzőséget kíván 
létrehozni. A körjegyzőség létrehozásának tervezett időpontja: 
2012. július 1. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a körjegyzőség létrehozásának szándékáról 
Mucsony Nagyközségi Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 15 nap 

 
Fodor Albert: Tájékoztatja a testületet, hogy az ÉHG díjat szeretne emelni. Az emelés 
mértékét törvény szabályozza. A törvény nettó 650 Ft/hó nettó árat enged. Az ÉHG a jelenlegi 
370 Ft-ról 425 Ft-ra emelné az árat. 
 
 Dr. Szécsi Ottó: A tsz telepen lévő istállókat szeretné egy vállalkozó felújítani, 
mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkozni. Ehhez lenne szükségük földterületre, melyet 
5 évre szeretnének bérbe venni, hogy azon takarmányt termesszenek. Ha hosszabb távra adjuk 
bérbe a földeket, akkor később esetleg a startmunka pályázatnál ez gondot jelenthet, nem lesz 
hol dolgoztatni. 
 
Fodor Albert: Tájékozódni kell, hogy milyen területet érint a kérésük. Ő a maga részéről 
támogatja a növénytermesztés, állattenyésztés ötletét. A következő ülésen térképen 
beazonosítjuk az érintett területeket. Addig tegyen ajánlatot a vállalkozó, hogy mennyit 
fizetne. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Pályázatot írtak ki a nyári gyermekétkeztetésre. A szabályok változtak. 30 %-
ban kistermelőtől kell vásárolni alapanyagot, a támogatás garantált összege sem haladja meg 
a költségek harmadát. Nem lehet felmelegíthető készétellel helyettesíteni a meleg étkezést. 
Tájékoztatja a testületet a várható kiadásokról és a támogatásokról. 
 
Hodop Istvánné: Tudjuk-e vállalni a főzést? Lesz-e ember? 
 
Galyas András: MI alapján döntik el, hogy ki a rászorult? 
 
Fodor Albert: Nem támogatja a pályázat benyújtást, nem tudjuk biztosítani az önrészt. 
 
Az Önkormányzat a polgármester javaslatával egyetért, nem nyújt be pályázatot a nyári 
gyermekétkeztetésre. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Önkormányzati felzárkóztató támogatást lehet igényelni 5,5 millió Ft 
értékben. Kül-, és beltéri felújításra szeretnénk fordítani az összeget.  
 

 8



Bibliák István: Melyik épületet érinti? 
 
Fodor Albert: A polgármesteri hivatal kiszolgáló épületeit. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
     Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

48/2012.(IV.26.) Határozata 
Tárgy: Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevétele 
 
Az Önkormányzat 
Az 5/2012. (III. 1.) BM rendelet 1. § (4) a) és b) pontjában foglaltak alapján 
felhatalmazza a polgármester a II. célterület keretében a támogatási igénylés 
benyújtására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: támogatás igénylés kiírása szerint 
 
 

Ezután az Önkormányzat zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 

 Dr. Szécsi Ottó     Fodor Albert 
      Jegyző      polgármester 
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