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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2013. február 7-én  megtartott  rendkívüli, 
nyílt  üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Bibliák István képviselő 
    Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
    Ötvös Béla alpolgármester 
    Simon Lórántné képviselő 
  
   
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltségvezető 
  
A lakosság részéről megjelent : 1 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.  
 
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselő-testület tagjai egyhangúlag, az 
alábbiak szerint fogadnak el: 
 

1.) Vagyonrendelet megalkotása 
Előterjesztő: polgármester 
 

2.) Indítványok, javaslatok 
 
Napirend előtt: 
 
Galyas András pénzügyi bizottsági elnök tájékoztatja a testületet, hogy a vagyonbevallási 
kötelezettségnek minden képviselő határidőre eleget tett. Így minden képviselői továbbra 
gyakorolhatja képviselői jogait. 
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Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a Vagyonrendelet megalkotása c. napirendet 
tárgyalja. 
 
Fodor Albert: A napirendhez az előterjesztés elkészült, kiküldésre került. Hiánypótlásként 
tárgyaljuk a  napirendet, hiszen a vagyonrendeletet már tavaly felül kellett volna vizsgálni. 
Február 15-ig kell jelezni a Kormányhivatal felé, hogy megtörtént-e a felülvizsgálat, illetve 
módosításra került-e a rendelet. Ezért kerül sor ma rendkívüli ülés keretében a vagyonrendelet 
megtárgyalására. A jövő héten 2 testületi ülés, és 2 bizottsági ülés lesz. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina: Köszönti a testületet. Bízik benne, hogy jól tudnak majd együtt 
dolgozni. 2011 év végén „jogszabálydömping” volt, valószínű ezért nem került sor a 
vagyonrendelet átdolgozására, felülvizsgálatára. Jobbnak tartotta új rendelet tervezet 
készítését, mint a meglévő rendelet módosítását. Sok változást kellett volna a régi rendeletben 
eszközölni, így áttekinthetőbb lesz. Pontosan meg kellett határozni a forgalomképes, a 
korlátozottan forgalomképes, a forgalomképtelen vagyon, és az üzleti vagyont. Javasolja a 
rendelet tervezetből kivenni a 35. §-t, ami arról szól, hogy az önkormányzatnak el kell 
készítenie a  közép és hosszú távú tervet a vagyongazdálkodásról. Mivel a mai ülésre sikerült 
a tervet elkészíteni, így a rendelet tervezetből ki lehet venni ezt a szakaszt. 
A  közép és hosszú távú tervet határozattal kell elfogadni. 
 
Fodor Albert: A mai ülésre sikerült a közép és hosszú távú tervet is elkészíteni. 
 
Hodop Istvánné: Az előterjesztés alapos, gondos. Neki kicsit nehéz az értelmezés, ezért van 
néhány kérdése. A 4. oldalon a 20.§ szól az egyes ingatlanok hasznosításáról. Ide tartozik az 
óvoda konyha,  az iskolai melegítőkonyha, étkező is? Az 5. oldalon a 28.§ arról szól, hogy ha 
a behajtás költsége több, mint a fennálló tartozás, akkor el kell azt engedni? A 28. § (4) 
bekezdésében mit jelent a kis összegű követelés? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina: A nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadását újra le kell 
szabályozni. Ide tartozik az óvodai konyha, étkező is. 
A tartozás elengedhető, ha a behajtás többe kerülne, mint maga a tartozás.  A kis 
összegű követelés a 100 e Ft alatti követelés. 
 
Hodop Istvánné: Milyen vízi közművagyona van az önkormányzatnak? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina: Nem tudja pontosan, hogy Izsófalván van-e vagyon. 
Rudabányán van egy épület. 
 
Simon Lórántné: A 2. sz. mellékletben szerepel-e a Ludas épülete? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina: Igen, mint Izsófalva, Egressy út 68 szám alatti ingatlan. A 
„Ludas” épület helyi meghatározás, a rendelet mellékletében a Földhivatali nyilvántartást 
szerint kell megjelölni, ezért lakóházként szerepel. 
 
Galyas András: A széntárolóhoz tartozó terület szerepel benne? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina: Csak az épületeket, ingatlanokat kell szerepeltetni a 
mellékletben. 
A földterületeket a vagyonkataszter tartja nyilván. 
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Ötvös Béla: A korábbi rendelethez képest mi az új a szabályozásban? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina: A korábbi rendelkezés lehetőséget adott az önkormányzatok 
számára az eltérő szabályozásra. Most egységesebb, egyértelműbb lett. Egy irány van, attól 
nem igen lehet eltérni. Rendelkezik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt vagyonról is, 
ezek a várak, kastélyok, műemlék épületek stb. 
 
Bibliák István: Lesznek-e külön vagyonkezelők az intézményeknél, pl. óvodánál. A 
bürokrácia ellen harcolunk. Most meg külön ember kell majd a vagyonkezelésre? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina: 2012. február 28-ig minden intézménynek külön adószámot 
kellett kérni, külön számlaszámot nyitni. Önállóan működő intézmények, de nem önállóan 
gazdálkodnak. Nem lesz külön ember, csak elkülönült  intézményi vagyon. Az intézmény 
vezetője vagyonkezelővé válik.  
 
Bibliák István: Végül is van, vagy nincs ingyenes vagyonhasználat? 
 
Fodor Albert: Volt már döntés arról, hogy kik használhatják térítés nélkül az önkormányzati 
vagyont, lehet ezt is újra szabályozni, ha igény van rá. Az iskolában nem engedik a helyiségek 
térítési díj ellenébe történő bérbeadását. 
 
Galyas András: Bevételük sem lenne belőle, mert azt meg elviszi az állam. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina: Az iskolai vagyon az önkormányzaté, csak használatra van 
átadva. Az iskola fenntartója dönt arról, hogy bérbe adja vagy sem. Ő működteti, ő dönt a 
bérbeadásról. A bérleti díj összege a nagy közös kalapba kerül. 
 
Bibliák István: Ki gondoskodik az állagmegóvásról? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina: Az állagmegóvást egyelőre az önkormányzatok végzik. Most fel 
van újítva a legtöbb iskola, így jelenleg nem okoz gondot. 
 
Bibliák István: Uniós pénzekből került sor az iskola felújításokra. Kötelezettségekkel jár. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina: Ezt is átadtuk az államnak, nem tőlünk kérik számon. 
 
Bibliák István: Gondosan elkészített anyag. Elfogadásra javasolja. 
 
Andó Zoltánné: Nem látja a kimutatásban az önkormányzati bérlakásokat. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina: A műszaki kolléga adta a kimutatást. Megköszönte az 
észrevételt, természetesen a 4 db önkormányzati bérlakással kiegészítésre kerül a melléklet. A 
ravatalozónak nincs külön címe. 
 
Fodor Albert kérte a képviselő-testület döntését a rendelet megalkotására vonatkozóan. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – megalkotta az 1/2013. (II. 8.) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól 
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Az 1/2012. (II. 8.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
 
Fodor Albert kérte, döntsenek a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv 
elfogadásáról. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
2/2013. (II. 07.) Kt. Határozat 

 
Tárgy: Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási terve 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat 
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény 7. § 
(2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el: 
1 Izsófalva Nagyközség Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terve 2013-2017. 
évre vonatkozóan: 
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal - felelős módon, 
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-
testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának 
célja, a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 
A hasznosítás formái: 
1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
2. Használatba adása, bérbeadása 
3. Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása 
1. A vagyon értékesítése 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat vagyonáról szóló 
1/2013. (II..8.) önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban 
foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős 
módon történő gazdálkodására. A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban 
fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgál, másodlagosan a 
folyószámlahitelt kell csökkenteni. 
2. Használatba adás, bérbeadás 
a) A lakás és nem lakás célú helyiségek bérbeadása során a hatályos jogszabályok alapján kell 
eljárni. 
b) A telkek hasznosítása az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2013. (II. 8.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak alapján tehető meg. 
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c) A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb 
ideig legyen kihasználatlan állapotban. 
 
3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység 
folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az 
önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben 
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.  
a) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező 
változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell 
vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges 
vagyontárgyak értékesítésére. 
b) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt 
figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására. 
c) Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő 
vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával. 
 
2. Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
2013-2022. évre vonatkozóan: 
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú 
működési stabilitás biztosítása érdekében. 
c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai, 
stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése 
érdekében – elsősorban pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell. 
d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt 
kell tartani, hogy ne vagyonfelését eredményezzen. A piaci helyzet ismeretben évente 
felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. 
e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 
megújítására, illetve beruházásra kell fordítani. 
f) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására 
kell törekedni. 
g) Minden önkormányzati intézmény közvilágítás energiahatékonyságának növelése, a fűtési 
rendszerek korszerűsítése. Az önkormányzati intézmények energiatakarékosságának növelése. 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős:     polgármester 
 
 
Az Önkormányzat a 2. napirend keretén belül az indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja. 
 
Galyas András: Írtak ki pályázatot futballpálya felújításra. Javasolja megnézni a kiírást. 
 
Simon Lórántné: Az Első lépés a gyermekekért alapítvány belépett a Borsod-Gömör 
Egyesületbe. Játszótér építésére is van pályázati lehetőség. 
 
A lakosság részéről megjelent Bacskovszky Rezső kér szót. 
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Bacskovszky Rezső: Sok ház meg van repedve a településen. Az alábányászás lehet az oka. 
Mit lehet kezdeni vele? Hová lehet fordulni? 
 
Bibliák István: Kötelező védőtávolságok vannak, melyeket be kellett tartani. Elhagyott 
vágatok lehetnek megtelve vízzel, az okozza a mozgást, és a repedést. 
 
Fodor Albert:  Eddig is probléma volt. Sokfelé fordultunk már. Lehet még keresni a további 
lehetőséget, bár orvosolni senki nem tudta a panaszunkat. 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, 
és az ülést bezárja. 
 

K.m.f. 
 

Fodor Albert      Dr. Sallai Árpád 
Polgármester           címzetes főjegyző átruházott  
               hatáskörében eljárva 
 
 
 
 
 
            Kovácsné Szalai Krisztina 
           aljegyző, kirendeltségvezető  
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