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Szám:  235/15/2012. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012.  szeptember 14-én  megtartott  üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Bibliák István képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
    Simon Lórántné képviselő 
  
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
  Taskóné Lengyel Krisztina pü. előadó 
 
Távolmaradását előzetesen jelezte: Ötvös Béla alpolgármester és 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.  
 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak szerint fogadnak 
el: 
 
1.) Tájékoztató a 2012. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítéséről 
     Előterjesztő: polgármester 
2.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
     Előterjesztő: polgármester 
3.) Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat szakfeladat-rendjének módosítása 
     Előterjesztő: jegyző 
4.) Indítványok, javaslatok 
- Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítésével kapcsolatos 

tulajdonosi hozzájárulás 
- Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 

fenntartásában működő Egységes Kistérségi Pedagógia Szakszolgáltató Központ 
létszámcsökkentésével kapcsolatos támogatás benyújtása 

-  Közszolgáltatás díjának meghatározása  
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- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzat Társulási 
Megállapodásának módosítása 

- II. világháborús emlékmű avatásával kapcsolatos döntés 
 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a Tájékoztató a 2012. évi pénzügyi terv I. 
féléves teljesítéséről c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke nincs jelen, így a bizottsági 
véleményt Hodop Istvánné képviselő, a bizottság tagja tolmácsolja. 
 
Hodop Istvánné: A bizottság kibővített ülésén megtárgyalta az előterjesztést. A tájékoztató a 
január  1-június 30. közötti időszakról szól. Az anyag pontos, tiszta, részletes. Jól áttekinthető. 
A bizottsági ülésen elhangzott kérdésekre ott rögtön megkapták a választ, megválaszolatlan 
kérdés nem maradt. A bevétel 48 %-ban, a kiadás 43 %-ban teljesült, ami időarányos. Ezért a 
pénzügyi bizottság az anyagot elfogadásra javasolja. 
 
Bibliák István:Lát-e reményt arra a jegyző, hogy a kommunális adó bevétel emelkedik? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Igen, lát. A képviselők kérésének megfelelően több csekket is küldtek ki. Így a 
befizetés folyamatosan történik. 
 
Bibliák István: A háziorvosi szolgálatnál kevesebb mint 50 % a teljesítés. Miért? 
 
Taskóné Lengyel Krisztina: Minden támogatást megkaptak. A számlák megbontása - 
Önkormányzat és Hivatal között – okozott némi késedelmes számlázást, de ez nem okozott 
gondot a támogatás átadásába. 
 
Bibliák István: Milyen nonprofit szervezetet támogatunk? 
 
Taskóné Lengyel Krisztina: A polgárőrségről van szó. 
 
Bibliák István: A faluközpontos pályázat önrészére miért nem 2,7 millió Ft van tervezve? 
 
Taskóné Lengyel Krisztina: Mert amikor pályáztak, még csak 25 % volt az áfa. 
 
Bibliák István: Az Önkormányzat személyi juttatásánál lát emelkedést. Miért? Esetleg 
jubileumi jutalmat fizettek? 
 
Taskóné Lengyel Krisztina: Igen, jubileumi jutalmat fizettünk  ki. 
 
Fodor Albert: A ¾ évi teljesítésnél már többet látunk. 
 
Bibliák István: Kik fizetnek nagyobb iparűzési adót? 
 
Dr. Szécsi Ottó: A Coop bolt a volt tsz telepen működő ablakos üzem, és tűzifa értékesítő 
telep. A hőerőmű bezárása miatt azonban a forgalom jelentősen csökkent. 
 
Fodor Albert: Siralmas, hogy 51 vállalkozásból csak ennyi iparűzési adó folyik be. Kevés 
pénzből csak a kötelező dolgokat lehet megvalósítani, fejleszteni nem lehet. 
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Bibliák István: Az önkormányzatoknak a közeljövőben rendelkezniük kell az iskola további 
működtetésétől. 
 
Fodor Albert: Nehéz döntés lesz, hiszen nem ismerjük a további támogatási módot. 
 
Bibliák István: Az állam hogyan képzeli a további üzemeltetést? 
 
Fodor Albert: Csak a béreket vinné el, azaz a béreket ő fizetné, de a dologi kiadás marad az 
önkormányzatok feladata. Azt azonban, hogy erre ad-e megfelelő normatívát, senki nem tudja. 
 
Bibliák István: Szerinte nem fogja itt hagyni a normatívát. 
 
Hodop Istvánné: Ha úgy nyilatkozunk, hogy mi tarjuk fenn az iskolát, akkor marad, de 
kérdés, hogy kapunk-e a működtetéshez szükséges normatívát? 
 
Fodor Albert: Ha a dologira sem adja meg a normatívát, akkor miből tartsuk fenn? 
 
Bibliák István: Milyen szakembereket képeznek majd?  Szakmailag is alkalmasak lesznek a 
feladat ellátására, vagy csak politikailag? Alkalmasak lesznek nevelni a jövő nemzedékét? 
 
Fodor Albert: Az igazgatókat  az állam nevezi ki.  Ahhoz, hogy kevesebbet kelljen bérre 
fizetni, pályakezdő pedagógusokat kell alkalmazni. Az viszont eredményezheti a minőség 
romlását. Tervezik a szakfelügyelők visszaállítását. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Minden pedagógus állami alkalmazott lesz. Az igazgatókat központilag 
nevezik ki. 2013. szeptember 1-től bevezetik a pedagógus életpálya modellt. Az a település, 
amelyik vállalja a fenntartást, ezt a saját bevételeiből kell a jelenlegi szabályok szerint 
megoldania. Lehetséges, hogy iskolákat fognak összevonni. Hogy hány főnél húzzák meg a 
határt, azt nem lehet tudni. 
 
Andó Zoltánné: Ez visszafejlődést jelent. Az iskolákat pályázatokból felújították. Most meg 
leépítik. A fiatal pedagógusok nem tudják kezelni a gyerekeket. 
 
Fodor Albert: Azt írták elő, amikor az iskolára pályáztak, hogy azt még 5 évig működtetni 
kell. Mi lesz, ha átveszik? Vissza kell fizetni a pályázati pénzt? Az 70 millió Ft. 
Az év elején tervezett hiány csökkent. Hitelképességünk jó.  Javasolja a tájékoztató 
elfogadását. 
 
Az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2012. (IX.14.)sz.Önkormányzati Határozata 
Tárgy:  Féléves költségvetési tájékoztató elfogadása 
 
 
Az Önkormányzat 
 
A 2012.  I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót 
elfogadja. 
 

 3



 
Az Önkormányzat a 2. napirendi pont keretén belül a 2012. évi költségvetési rendelet 
módosítása c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Javasolja a rendelet megalkotását. 
 
Az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 7/2012. (IX. 18.) számú 
önkormányzati rendeletet, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Fodor Albert: Javasolja, hogy hozzon határozatot a testület az ÖNHIKI pályázat 
benyújtásáról. 
 
Az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2012. (IX.14.)sz.Önkormányzati Határozata 
Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 
 

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 35 571 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. 
  
  V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 
megfelel. 

 
Az Önkormányzat utasítja a polgármestert, és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
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Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül az Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
szakfeladat-rendjének módosítása c. napirendet tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Egy feladattal módosul a szakfeladatrend, az önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenységével. 
 
 
Az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2012. (IX.14.)sz.Önkormányzati Határozata 
Tárgy : Szakfeladatrend módosítás 
 

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 
3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64. 
 

SZAKFELADATREND IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Belső szabályzat  

 
 

A szakfeladatrend az alábbiak szerint módosul: 
 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat döntéséről értesítse a Magyar Államkincstár Területi 
Igazgatóságát.  
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 3  nap 
 

 
 
Az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot: 
 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2012. (IX.14.)sz.Önkormányzati Határozata 
Tárgy: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat szakfeladatrendje 

 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 
3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64. 
 

SZAKFELADATREND IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Belső szabályzat  

 
Szakfeladat Megnevezés 
841403 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 
421100 Út, autópálya  építése 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841402 Közvilágítás 
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890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
841906 Finanszírozási műveletek 
841191 Nemzeti ünnepek programja 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121  Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
862101 Háziorvosi alapellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 
813000 Zöldterület-kezelés 
020000 Erdőgazdálkodás 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
811000 Építményüzemeltetés 
812000 Takarítás 
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
562919 Egyéb étkeztetés 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat döntéséről értesítse a Magyar Államkincstár 
Területi Igazgatóságát.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 3  nap 
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Az Önkormányzat a 4. napirend keretén belül az indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó: A szennyvíztisztító telep nem szabályosan működik, ezért pályázatot 
szeretnének benyújtani a fejlesztésre.  Mivel mi is tulajdonosok vagyunk és pályázhatnánk, így 
egyrészt nyilatkoznunk kell, hogy hozzájárulunk a pályázat benyújtásához, és arról, hogy mi 
nem kívánunk olyan pályázatot benyújtani, ami kizárja a kért pályázat benyújtását. Másrészt 
meg kell adni a tulajdonosi hozzájárulást a pályázat beadásához. 
 
Bibliák István: Mi lesz, ha elszabadul az ár? 
 
Fodor Albert: Fejlesztés engedélyeztetéséhez kéri a hozzáájulásunkat. Ha nem megfelelő a 
szennyvíz elvezetése, kezelése, éppen úgy talajterhelési díjat kell fizetni, mint a nem megfelelő 
szilárd hulladékkezelés esetén. 
 
Bibliák István: Izsófalva központi hely a szennyvízhálózat tekintetében. Itt futnak össze a 
vezetékek. 
 
Fodor Albert: Kazincbarcika határában elviselhetetlen a bűz. 
 
Bibliák István: Szikkasztáskor jelentkezik ez a nagy bűz. 60 %-os a kihasználtság. 
 
Az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2012. (IX.14.) sz. Önkormányzati Határozata 
Tárgy: A kazincbarcikai szennyvíztisztító telep korszerűsítése 
érdekében benyújtani kívánt KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú pályázathoz 
nyilatkozat adása. 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Izsófalva Nagyközség polgármesterét a KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú 
pályázati kiírásra benyújtandó „Kazincbarcika Város szennyvíztisztító 
telepének korszerűsítése” című projekt kapcsán a projekt 
megvalósításhoz szükséges nyilatkozat kiadására, ami arról szól, hogy 
Izsófalva Önkormányzat 2013. december 31-ig nem kíván pályázni a 
KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú támogatási konstrukcióban. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú 
nyilatkozat aláírására, annak kiadására Kazincbarcika Város 
Önkormányzata számára, és ezen nyilatkozattal kapcsolatban szükséges 
intézkedések megtételére. 

    
Felelős: polgármester 
Határidő: a pályázati kiírás szerint 
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Az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot: 
 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2012. (IX.14.) sz. Önkormányzati Határozata 
Tárgy: A kazincbarcikai szennyvíztisztító telep korszerűsítése 
érdekében benyújtani kívánt KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú pályázathoz 
tulajdonosi hozzájárulás adása. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Izsófalva Nagyközség polgármesterét, hogy a KEOP-1.2.0/09-11 
kódszámú pályázati kiírásra benyújtandó „Kazincbarcika Város 
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című projekt kapcsán 
Kazincbarcika Város Önkormányzata számára a pályázat 
benyújtásához és a projekt megvalósításhoz szükséges tulajdonosi 
hozzájárulást megadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ezzel 
kapcsolatos nyilatkozat aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a pályázati kiírás szerint 

 
 
Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
fenntartásában működő Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ 
létszámcsökkentésével kapcsolatos támogatás benyújtása 

 
 
Dr. Szécsi Ottó: A létszámleépítés költségére nyújtanának be pályázatot, ehhez kérik a 
támogatásunkat. 
 
Andó Zoltánné: Folyamatosan Munkahelyteremtésről beszélnek, ezzel szemben 
létszámleépítésről tárgyalunk. 
 
Hodop Istvánné: Munkabérre nincs pénz, létszámleépítésre van. 
 
Fodor Albert: Míg nem volt társulás, addig gyerekenként 400 e Ft volt a támogatás, utána 
lecsökkent 120 e Ft-ra.  
 
Dr. Szécsi Ottó: Semmi értelme nem volt a kistérségi társulásnak. Nem segítettek. 
Pénzkidobás volt az egész. 
 
Az Önkormányzat 4 szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2012. (IX.14.)sz.Önkormányzati Határozata 
Tárgy Kistérségi Iroda létszámleépítésének támogatására pályázat 
benyújtása 

 
 

A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás a 33/2012. (VI. 20.) sz. Társulási Tanácsi határozattal döntött 
a fenntartásában működő Egységes Kistérségi Pedagógiai 
Szakszolgáltató Központ 2 fő határozatlan idejű kinevezéssel 
rendelkező közalkalmazott leépítéséről. 
A Társulási Tanács pályázik a 2/2012. (III. 01.) BM rendelet alapján 
létszámcsökkentés támogatására. 
Az igénylés benyújtásával kapcsolatban a fent jelölt BM rendelet 4. § 
(1) bekezdése előírja:  
„Ha a létszámcsökkentés többcélú kistérségi társulásban, közösen 
fenntartott intézményben vagy körjegyzőségben történik, úgy a 
társulásban, körjegyzőségben részt vevő valamennyi önkormányzat 
köteles nyilatkozni az 5. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltakról. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testülete  
nyilatkozik: 
 
A költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, a meglévő 
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, 
tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás 
következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 
foglalkoztatására nincs lehetőség. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 8 nap 

 
 
Közszolgáltatás díjának meghatározása  
 
Dr. Szécsi Ottó: Korábban is szóba került, akkor ő mondta, hogy várjanak vele. Vártuk, hogy 
lesz változás. Most javasolja határozattal elfogadni a díjat.  Májustól azt számlázzák, amit ők 
megállapítottak, hiába nincs határozat. Próbálnak kedvezőbb feltételeket kiharcolni. Az 
emelés a lakosságot nem érinti, mivel nem vetettek ki szemétszállítási díjat. A 
közszolgáltatási díjat az Önkormányzat fizeti. 
 
Andó Zoltánné: Ez havi bruttó 540 Ft-ra jön ki. 
 
Fodor Albert: Ez plusz 200 e Ft havonta. Kazincbarcikán a szemétszállítás díja 3750 Ft. 
Kérdezték, hogy mennyivel lenne olcsóbb, ha fele ekkora edényeket telepítenének, de az is 
drága, ennek a 80-90 %-a. 
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Az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot: 
 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
95/2012. (IX. 14.) sz. Önkormányzati Határozata 
Tárgy Közüzemi szolgáltatási díj elfogadása 
 
Az Önkormányzat 
 
Az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. javaslata alapján 
a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat 2012. május 1. napjával 
visszamenőleg 120 literes edény egyszeri ürítésére vetítve 425 
Ft/ürítés+ áfa összegben elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy fenti döntésről a közszolgáltatást végzőt 
értesítse. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 8 nap 
 
 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzat Társulási 
Megállapodásának módosítása 
 
Dr. Szécsi Ottó: Új szakfeladatot kíván felvenni a társulás. 
 
 

Az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot: 
 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2012. (IX. 14.) sz. Önkormányzati Határozata 
Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati társulás gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat 
jóváhagyása 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás gazdálkodásához szükséges új 841382 
területfejlesztési és területrendezési területi feladatokra – szakfeladat 
felvételét. 
 
Ennek megfelelően a Társulási Megállapodás 3.6 pontja kiegészül. 
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II. világháborús emlékmű avatásával kapcsolatos döntés 
 
Bibliák István: Nem érti, hogy miért kellett ez, hiszen már volt emlékmű a temetőbe. 
 
Fodor Albert: Sem ő, sem ez a testület nem vállalt ilyet. Október 23-án lesz ünnepség, akkor 
avassák fel. A művelődési ház igazgatója mondjon beszédet, és adják át.  Nagyobb 
ünnepséget nem javasol tervezni. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Annyi kérésük van, hogy kapjanak meghívót az ünnepségre. 
 
Andó Zoltánné: Ha belekezdtek fejezzék is be. 
 
Bibliák István: Inkább az elesett bányászoknak kellett volna emlékművel állítani. 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, a testület zárt ülésen folytatja a munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Dr. Szécsi Ottó     Fodor Albert 
      Jegyző      polgármester 
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