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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. december 11-én  megtartott  üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Galyas András képviselő ( az 2. napirend tárgyalása közben érkezett) 
    Hodop Istvánné képviselő 
    Ötvös Béla alpolgármester 
    Simon Lórántné képviselő 
  
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
  
A lakosság részéről megjelent  1 fő érdeklődő állampolgár. 
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel a 7  fő képviselő  5 fő  jelen van, így azt megnyitja.  
 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak szerint fogadnak 
el: 
 
1.) Belső ellenőrzési terv elfogadása 
     Előterjesztő: jegyző 
2.) Kommunális adó mértékének meghatározása 
     Előterjesztő: polgármester 
3.) Szemétszállítási díj mértékének meghatározása 
    Előterjesztő: polgármester 
4.) Indítványok, javaslatok 
 
 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a Belső ellenőrzési terv elfogadása c. 
napirendet tárgyalja. 
 



Dr. Szécsi Ottó: A belső ellenőrzési tervet november 15-ig kellett volna elfogadni, de akkor 
még nem volt tisztázott, hogy hogyan lesz ellátva ez a kötelező  feladat. Vagy közösen, vagy 
hivatalonként, de meg kell oldani a belső ellenőrzést. A kistérségi társulásban 4 belső ellenőr 
dolgozott. Egy elment, maradt 3 fő.  A státuszuk megszűnt, a végkielégítésre pályáztak. Még 
nem rendeződött a sorsuk. Kazincbarcika szeretne két belső ellenőrt. A települések igénye, 
hogy a belső ellenőrzési feladat maradjon meg társulási formában.  Eddig nem lehetett tudni, 
hogy hogyan tovább. Most már van elképzelés, ezért is készült el a terv, melyet kér elfogadni.  
 
Fodor Albert: Kötelező feladat, javasolja a belső ellenőrzési terv elfogadását. 
 
Az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                   130/2012.(XII.11.) Határozata 
    a  2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2013. évi belső 
ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
 
Mellékelt a 130/2012.(XII.11) Határozathoz 
 
Az ellenőrzés tárgya: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzatnál a helyi adók 
beszedésének ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a helyi adók kivetése és 
behajtása a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban történik-e, a 
kintlévőségek kezelése megfelelő-e? 
Ellenőrzött időszak:  2012. év 
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés 
Ellenőrzés ütemezés: a munkaterv és a jegyzővel történő egyeztetés szerint 
Ellenőrzési kapacitás: a szükséglet szerint 
 

  
Az Önkormányzat a 2. és 3. napirendet összevontan tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Javasolja, hogy maradjon így a kommunális adó, ahogy van, és később 
csökkentjük. A szemétszállítási díjat majd a kormányrendelet megjelenése után állapítsuk 
meg. A szemétlerakásért is adót  fizetni kell, 4600 Ft-ot évente. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Új hulladékgazdálkodási  törvény készült. A szemétszállítási díj 
meghatározása miniszteri rendelettel történik. Ha most megállapítanánk, nem lenne 
jogszabályi felhatalmazásunk rá január 1-től, és vissza kellene vonni. Az ÉHG-val kötött 
szerződés lejárt. Meghirdették a közbeszerzést, de az eljárás megakadt. Átmeneti szerződésre 
van szükség 2-3 hónapra. Most lehetne rákényszeríteni az ÉHG-t, hogy magának szedje be a 
díjat, így ez nem az önkormányzatra hárulna. Addig, míg nem tudjuk a díjat, addig ne 
határozzuk meg a kommunális adó mértékét.  Emelni már nem is lehetne, hiszen letelt a 



határidő. Csökkenteni év közben is lehet az adó mértékét. Ne döntsenek, nincs elég információ 
a döntéshez. 
 
Fodor Albert: 2014-től állami kézbe kerül a szemétszállítás. 
 
Andó Zoltánné: A 4600 Ft havi, vagy éves díj? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Éves díj. 
 
Hodop Istvánné: A szilárd hulladék kezeléséről szóló rendelet tervezet jó. Később majd 
döntenek róla. 
 
Dr. Szécsi Ottó: A költségvetést még nem fogadták el. A polgármester bérére és a képviselők 
tiszteletdíjára még nincs fedezet biztosítva. Úgy tudja, lesz rá forrás. Még nincsenek számok. 
Majd ezek ismeretében lehet dönteni. 
 
Hodop Istvánné: A környéken mennyi a szemétszállítási díj?Érdeklődtek róla? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Hiába érdeklődünk. Miniszteri rendelet fogja szabályozni. Nincs 
információnk. 
 
Andó Zoltánné: A 24 e Ft/év adó nem fedezi a szemétszállítás díját. 
 
Dr. Szécsi Ottó: A szemétszállítás díját a lakosságra kell terhelni. A díj adók módjára 
végrehajtható lesz. A szolgáltató és a lakos kötne szerződést. Így lenne a legjobb. 
Aki nem fizet, azzal szemben szankciót lehetne  alkalmazni.  
 
Hodop Istvánné:   Lenne szemétszállítási díj és  24 e Ft kommunális adó is? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Ha a szemétszállítási díj fedezné a tényleges költséget akkor a kommunális 
adót csökken.  Nincs elég információ a döntéshez. 
 
A lakosság részéről megjelent Bacskovszky Rezső kér szót. 
 
Bacskovszky Rezső: Nem lehetne más szállítót találni? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Lehet versenyeztetni. Érdekellentétek ütköznek, ezért tart még a huzavona. 
 
Ötvös Béla: Jó lenne, ha ők szednék be a díjat. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Január 1-től új hulladékgazdálkodási törvény lesz. Ki kell várni a 
kormányrendeletet, addig ne döntsenek. 
 
Az ülésre megérkezik Galyas András képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 6 fő. 
 
Galyas András: Meddig kell megkötni a szerződést? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Nem tudja pontosan, akadoznak a dolgok. 
 



Fodor Albert:  Azt szeretnénk, ha a szállító szedné be a díjat, és a ténylegesen elvitt 
mennyiség alapján számlázna. 2014-től állami feladat lesz a szemétszállítás. 
 
Ötvös Béla: A szállítóval szembeni elvárásokat a pályázatban szerepeltetni kell. 
 
Galyas András: Csak a lakott ingatlanoktól szedjen díjat. 
 
Fodor Albert: Hagyjuk most a kommunális adót ott, ahol van. Várjuk meg a miniszteri 
rendeletet a szemétszállítási díj megállapítására. 
 
Az Önkormányzat a polgármester javaslatával egyetért. 
 
Az Önkormányzat a 4. napirend keretén belül az indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja. 
 
Fodor Albert: A művelődési házat mint intézményt javasolja megszüntetni, és szakfeladatként 
szerepeltetni. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Nem maradhat intézményvezető nélkül ha továbbra is intézmény. Ha 
szakfeladatra tesszük, akkor működhet tovább egy dolgozóval. Így is megkapjuk a normatívát.  
 
Galyas András: Az egy fő továbbra így működne, ahogy most? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Igen, a munkáltatója a testület, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a testület 
gyakorolná. 
 
Galyas András: Az igazgató maradhat? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Igen, belefér a normatívába a megbízási díja. 
 
Ezután az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                   131/2012.(XII.11.) Határozata 
    Az Izsó Miklós Művelődési Ház, Könyvtár és Emlékház 
     megszüntető okiratának elfogadása 
 

 
1. Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. CXCV. törvény 11. § alapján az Izsó Miklós Művelődési Ház, Könyvtár és 
emlékházat, mint önállóan működő költségvetési szervet 2012. december 31. napjával 
megszünteti. Az Izsó Miklós Művelődési Ház, Könyvtár és Emlékház megszüntető 
okiratát a határozat melléklete szerint adja ki. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés 
b) pontja szerint a Művelődés Ház használatában lévő vagyon, valamint a Művelődési 
Ház követeléseinek és kötelezettségeinek 2012. december 31-i fordulónappal történő 
leltározásáról. 



3. Felkéri a polgármestert, hogy a Művelődési Ház közalkalmazottait a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A § (2) bekezdés szerinti, a 
munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásról tájékoztassa. 

 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:    Fodor Albert 
                  
 

131./2012. (XII.11.) önkormányzati határozat melléklete 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

A megszűnő költségvetési 
szerv neve: 

Izsó Miklós Művelődési Ház, Könyvtár és Emlékház 

A megszűnő költségvetési 
szerv székhelye: 

3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64. 

A megszüntető szerv neve: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
A megszüntető szerv 
székhelye: 

3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64. 

A megszűnés időpontja: 2012. december 31. 
A megszűnés módja: Átalakulás jogutódlással 
A megszüntetés oka: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy a Művelődési Házat önállóan működő költségvetési 
szervként nem működteti tovább, hanem szakfeladatként látja el 
a közművelődési feladatokat 

A megszűnő költségvetési 
szerv közfeladatainak 
jövőbeni ellátása: 

A közfeladatokat 2013. január 1. napjától  
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat látja el. 

Naptári nap, ameddig a 
költségvetési szerv 
kötelezettséget vállalhat: 

2012. december 28. 

 
 

 
 
Ezután az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                   132/2012.(XII.11.) Határozata 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Szakfeladatrendjének  
    módosításáról              
 

 
    Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 

3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64. 
 



SZAKFELADATREND IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Belső szabályzat  

 
 

A szakfeladatrend az alábbiak szerint módosul: 
 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
 
Izsófalva, 2012. december 11. 
 
 
                                               Fodor Albert     Dr Szécsi Ottó 
                                               polgármester         jegyző 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat döntéséről értesítse a Magyar 
Államkincstár Területi Igazgatóságát.  
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 3  nap 
 
 

 
Ezután az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                   133/2012.(XII.11.) Határozata 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Szakfeladatrendjéről 
     

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 
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 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
 
Izsófalva, 2012. december 11. 
 
                                               Fodor Albert     Dr Szécsi Ottó 
                                               polgármester         jegyző 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat döntéséről értesítse a Magyar 
Államkincstár Területi Igazgatóságát.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 3  nap 



 
 
 
Fodor Albert: Kéri, hogy hatalmazza fel a Képviselő-testület a Takarékszövetkezet felé a 
hitelek átvállalásával kapcsolatos nyilatkozatok aláírásával. 
 
Ezután az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                   134/2012.(XII.11.) Határozata 

az adósságrendezésről 
 

1.A képviselő‐testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény  (a  továbbiakban:  költségvetési  törvény)  76/C.  §‐ban  foglaltakra  figyelemmel  kinyilvánítja, 
hogy  a  törvényben  írt  feltételekkel  tartozásai megfizetéséhez  igénybe  kívánja  venni  az  állam  által 
biztosított,  egyszeri,  vissza  nem  térítendő  költségvetési  támogatást,  azon  adósságelemek 
tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi. 

 

2.A képviselő‐testület kijelenti, hogy 2012. december 12‐én adósságrendezési eljárás alatt nem áll. 

 

3.A képviselő‐testület  a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286.§ alapján hozzájárul, 
hogy  az  1.  pontban megjelölt  adósságelemek  tőke  és  járulékrészét,  valamint  egyéb  költségeit  az 
önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek.  

 

4.A képviselő‐testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 

 

a.)a  hitelezők  által  az  érintett  adósságelemek  tőke  és  járulékrészéről,  valamint  egyéb  költségeiről 
kiállított nyilatkozatot aláírja 

 

b.)a  költségvetési  törvény  szerint,  határidőre  szolgáltassa  a  szükséges  adatokat  a  Magyar 
Államkincstár  felé  és  ahhoz  csatolja  a  szükséges  nyilatkozatokat,  igazolásokat,  egyéb 
dokumentumokat, 

 

c.)a  költségvetési  törvény  76/C.  §  (10)  bekezdésében  meghatározott  megállapodást  megkösse, 
amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 

 



5.A képviselő‐testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem  rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb 
számlaköveteléssel,  szerződéssel,  ami  kifejezetten  a  konszolidációval  érintett  adósságelemhez 
kapcsolódik,  illetve  annak  fedezetére,  vagy  teljesítés  biztosítékául  szolgál  és  e  betét,  vagy 
számlakövetelés  összegét  –  legfeljebb  az  ahhoz  kapcsolódó  adósságelem  összegének mértékéig  – 
2012. december 28‐i dátummal, az állam által megjelölt számlára utalja*, 

 

6.A képviselő‐testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar 
Államkincstár  a  banktitkot  képező,  az  önkormányzatra  vonatkozó,  a  törlesztéshez  szükséges 
adatokat, információkat, megismerje és kezelje. 

 

Izsófalva, 2012. december  11. 

P.H. 

Fodor Albert               Dr. Szécsi Ottó      

polgármester                              jegyző 

 

felelős:polgármester 

Határidő: 2012. december 17. 

Dr.Szécsi Ottó: Az állattartást kormányrendelet szabályozza. Az abban foglaltakat kell 
alkalmazni, azt külön helyi rendelettel szabályozni nem lehet. Így javasolja az állattartásról 
szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 9/2012.(XII.17). önkormányzati 
rendeletet, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Fodor Albert: Megjött a háziorvosi ellátásra a havi 71 e Ft-os támogatás. Ahhoz, hogy át 
tudjuk utalni a meglévő szerződést kellene módosítani. Most 620 e Ft-ot utalunk át havonta, 
ezt kellene módosítani 690 e Ft-ra. 
 
Az Önkormányzat az előterjesztés alapján 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                  135  /2012.(XII.11.) Határozata 

          A Sivák BT-vel kötött szerződés díjának emeléséről 
 
Az Önkormányzat 
 



A Sivák Bt-vel – Izsófalva egészségügyi alapellátásának biztosítására -
létrejött  szerződési díjat  a finanszírozási díj emelkedése miatt a korábban 
megaállapított 620.000.-Ft-tól 690.000.-Ft-ra emeli. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, az erről szóló 
szerződésmódosítás aláírásával. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 15 nap 

 
Fodor Albert: Az elmúlt ülésen beszéltünk egy esetleges  telekvásárlásról. Jelenleg nincs rá 
fedezet, így most erről nem tesz előterjesztést. 
 
Az Önkormányzat ezután zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 

 Dr. Szécsi Ottó      Fodor Albert 
    Jegyző       polgármester 
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