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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. május 3-án  megtartott rendkívüli  
üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Bibliák István képviselő 
    Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
    Ötvös Béla alpolgármester 
   Simon Lórátné 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.  
 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak szerint fogadnak 
el: 
 

1.) Játszótér helyének kijelölése 
 
Fodor Albert: Ismerteti, hogy a rendkívüli ülés összehívására a játszótér helyének kijelölése 
miatt volt szükség, mivel telepítenék a játékokat. 
 
Simon Lórátné: Az egyesület megnézte a szóba jöhető területeket. A pálya melletti területet 
szeretnék játszótérnek, úgy is, hogy 4 m-t elhagynak a pálya körül, hogy megmaradjon a 
futópálya. L alakú játszóteret terveznek, padokkal, játékokkal. 
 
Hodop Istvánné: Milyen nagyságú lenne a játszótér? 
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Simon Lórátné: Ez a terület elég lenne. A pályához nem nyúlnának. 
 
Hodop Istvánné: A széntároló melletti területet miért vetették el? 
 
Simon Lórántné: Nem látnak rá arra a területre a szülők. Így a sportpályával együtt lenne 
komplex szabadidős park. A mások részen nincs közvilágítás, félnek a betegektől is. 
 
Andó Zoltánné: Az árok és a játszótér között mennyi terület marad? 
 
Simon Lórántné: Elég terület marad. Az eszközökre is elég a terület, megnézték már. 
 
Ötvös Béla: Ha semmi akadálya nincs, akkor támogatja a kérést. 
 
Simon Lórántné: A pálya sincs rendben. Többször az ott lakók nyírták le a füvet. 
 
Bibliák István: Adjuk oda a kért területet. 
 
Hodop Istvánné: Ki felel a gyermekek testi épségéért? 
 
Simon Lórántné: Ez egy köztéri játszótér.  
 
Hodop Istvánné: A telepített játékokról papírok készülnek, hogy az megfelel a biztonsági 
előírásoknak. 
 
Simon Lórántné: A papírok az egyesületnél lesznek. 
 
Ezután az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
     Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

50/2012.( V.3.) Határozata 
Tárgy: Önkormányzati területek átadása játszótér létesítéséhez 
 
Az Önkormányzat 
 
Az izsófalvai sportpálya Szabadság út ( 626/1 hrsz) és Patak út ( 625/11 
hrsz) által behatárolt 625/12 hrsz-ú, különleges övezet, sportpálya 
besorolású ingatlanból 100 m2 területet játszótér létesítés céljára átadja az 
Első Lépések Gyermekeinkért Egyesületnek azzal, hogy az egyesület a 
játszótéren elhelyezett eszközök telepítéséért, azok biztonságos 
üzemeltetéséért kizárólagos felelősséget vállal. 

 
 

Galyas Andtás: Körbe lesz kerítve? 
 
Simon Lórátné: Igen. Kijelölik-e a 4 m-t, amit el kell hagyni? 
 
Fodor Albert: Igen, kijelölik is lehet kezdeni az építést. 
 
Galyas András: A csapadékvíz elvezetőt le kell fedni. 
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Simon Lórátné: Elkezdik a munkát. 
 
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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