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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. október 12-én  megtartott  üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
    Ötvös Béla alpolgármester 
    Simon Lórántné képviselő 
  
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
  
Távolmaradását előzetesen jelezte: Bibliák István és Galyas András képviselő 
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel mind 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.) Járási hivatal kialakításával kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: jegyző 

2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás 
Előterjesztő: polgármester 

3.) Vízmű vagyon átadása 
Előterjesztő: polgármester 

4.) Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
létszámcsökkentésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele 
Előterjesztő: polgármester 

5.) Csillik Jánosné  izsófalvai lakos kérelme (zárt ülés) 
 
 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a járási hivatal kialakításával kapcsolatos 
döntés c. napirendet tárgyalják. 



 
 
Az Önkormányzat az előterjesztés alapján  5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2012. (X.12.)sz.Önkormányzati Határozata 
Tárgy:  Járási hivatalok kialakítása 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a járási hivatal kialakításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, és a járási hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm. 
rendelet alapján elkészített, - az előterjesztés mellékletét képező – 
Megállapodás a járási hivatalok kialakításához” megnevezésű 
megállapodást jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határidőben történő 
aláírására. 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
ingyenesen biztosítja a településre kirendelt települési ügysegéd 
Izsófalva település lakossága számára nyújtandó ügyintézése céljára az 
önkormányzat tulajdonát képező Izsófalva, Izsó Miklós út 64 sz. alatti, 
az önkormányzat hivatalos helyiségében található 20 m2 nagyságú 
irodát ügyintézésre alkalmas szokásos berendezési és felszerelési 
tárgyakkal. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: október 31. 
 

 
Az Önkormányzat a 2. napirend keretén belül a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozás c. napirendet tárgyalja. 
 
Az Önkormányzat az előterjesztés alapján  5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

105/2012.(X.12.)sz. Ök. Határozat 
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz 
 
Az Önkormányzat 
 
Csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázathoz. Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló 
nyilatkozat aláírásával, és utasítja, hogy az aláírt nyilatkozatot 
határidőben küldje meg az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
címére 
Felelős: polgármester 
Határidő: 8 nap 



 
 

Az Önkormányzat a 3, napirend keretén belül a vízművagyon átadása c. napirendet tárgyalja. 
 
Az Önkormányzat az előterjesztés alapján  5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 

 
106/2012.(X.12.)sz. Ök. Határozat 
Tárgy:
 

 
 
Az Önkormányzat a 4. napirend keretén belül a  Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás létszámcsökkentésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele 
c. napirendet tárgyalja. 
 

Az Önkormányzat az előterjesztés alapján  5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 

 
107/2012.(X.12.)sz. Ök. Határozat 
Tárgy: Létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata a 2/2012.(III.01.)BM rendelet 
5.§ (1) bekezdés g.) pontja alapján nyilatkozik, hogy a  Kazincbarcika 
és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás intézményeinél a 
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, 
feladatátadás következtésben az igénylő fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken 
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítás nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1 nap 
 

 
 
Az Önkormányzat ezután zárt ülésen folytatja a munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Dr. Szécsi Ottó     Fodor Albert 
               Jegyző      polgármester 
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