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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én 
délután 14,30 órától   megtartott   nyílt  üléséről. 
 
Ülés helye: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyisége 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
   Andó Zoltánné képviselő 
   Bibliák István képviselő 
   Galyas András képviselő 
  Hodop Istvánné képviselő 
  Ötvös Béla alpolgármester 
             Simon Lórántné képviselő (összesen: 7 fő) 
  
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 
 
 az ülés egész időtartamára 
   
  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltség-vezető     
 
Napirend előtti tájékoztatásra: 
 
  Takács Viktor őrsparancsnok 
 
Az 1-3. napirendi ponthoz: 
 
  Budainé Kadlót Ágnes pénzügyi előadó 
 
A 4. napirendi ponthoz: 
 
  Seres Ottó kirendeltség-vezető 
 
A 6. napirendi ponthoz: 
 
  Ríz Arika Réka élelmezésvezető 
 
A 7. napirendi ponthoz: 
 
  Szegőné Drága Mária védőnő 
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     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 közül  mind a 7  fő jelen van, így azt megnyitja.  
 
Javaslatot tesz az  ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselő-testület tagjai egyhangúlag, a 
meghívóval megegyezően az alábbiak szerint fogadnak el. 
 
Napirend előtt: Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről 
    Előterjesztő: Takács Viktor őrsparancsnok 
 

  Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között  
               történt fontosabb eseményekről 
 

N A P I R E N D : 
 

1. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előterjesztő: polgármester 

2. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalására, 
elfogadására 
Előterjesztő: polgármester 

3. Tájékoztató az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
Előterjesztő: polgármester 

4. Tájékoztató a kazincbarcikai Munkaügyi Központ településünket érintő 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Seres Ottó kirendeltség-vezető 

5. Beszámoló a Szivárvány Óvodában végzett munkáról 
Előterjesztő: intézményvezető 

6. Beszámoló az Önkormányzati Konyha működéséről 
Előterjesztő: élelmezésvezető 

7. Beszámoló a védőnői szolgálat működéséről 
Előterjesztő: védőnő 

8. Közmeghallgatás összehívása 
Előterjesztő: polgármester 

9. Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 
 
 
Napirend előtt 
 
Takács Viktor őrsparancsnok tájékoztatást ad a település közbiztonságának a helyzetéről. 
 
Takács Viktor őrsparancsnok: A legutóbbi tájékoztató óta történtek változások, 
átszervezésekre került sor. Központosították a járőröket. A körzeti megbízottak maradtak a 
településen.  Erősítést kaptak a készenléti rendőrségtől, 2 járőr párost. A tavalyihoz képest 
csökkent a bűncselekmények száma. 
 
Fodor Albert polgármester: Jó hír, hogy erősítést kaptak. Mennyire jellemző a területen a 
kábítószer forgalmazása, fogyasztása? 
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Ötvös Béla alpolgármester: Az utóbbi időben nem volt látványos bűncselekmény. A cigányok 
továbbra is vidáman élnek. Csicskákat foglalkoztatnak. Újra termelődnek az illegális 
szemétlerakók. A szemétben található személyes iratok alapján próbálják beazonosítani, hogy 
ki vitte oda. Ezt elfogadják bűnjelnek feljelentés esetén? Fákat vágnak ki megbízásra, amit 
értékesítenek. Kinek a területéről?Van erre engedélyük? 
 
Takács Viktor őrsparancsnok:  A kábítószer fogyasztással kapcsolatban talán soha nem lesz 
végleges megoldás. Megindul az eljárás, elkobozzák az anyagot, elküldik azt bevizsgálásra. 
Kiderül, hogy nem kábítószer. Így az anyagot is vissza kell adni, a vizsgálatot is ki kell fizetni. 
Az eljárást meg kell szüntetni. Amit nálunk használnak, az többségében nem igazi kábítószer.  
Az eljárások 50 %-át meg kell szüntetni. Az illegális szemétlerakás: járási hivatalhoz tartozik. 
A személyes irat, füzet, bizonyíték lehet. A falopást azonnal jelenteni kell, amikor látják. Az 
őrs-mobilon jelezni kell. A „csicskák” nem árulják be a gazdájukat.  A kereskedelmi 
tevékenységre nincs engedélyük. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Meg lehet tiltani a kereskedelmi tevékenység 
gyakorlását. Lehet kérni, hogy igazolják a fa eredetét. Az autót lehet ellenőrizni. 
 
Takács Viktor őrsparancsnok:  Volt amikor kimentek, de volt számla a fáról. Az autó 
műszakija rendben volt. Ha az államigazgatási határozatban foglaltaknak nem tesznek eleget, 
úgy a végrehajtás foganatosításában adnak karhatalmi segítséget. 
 
Fodor Albert polgármester: Áll még a 20 e Ft-os szabálysértési határ? 
 
Takács Viktor őrsparancsnok: A lábon álló fa kivágása bűncselekmény. Az elzárás, a 
pénzbüntetés hatékony eredményekhez vezet. Döntően gyorsított eljárást folytatnak le. 
 
Fodor Albert polgármester: Azonnal le kellene őket ültetni. Hatékonyabb lenne. Több börtön 
kellene. 
 
Takács Viktor őrsparancsnok:  Sajnos a gyanúsítottnak több joga van, mint a sértettnek, 
vagy a tanúnak. 
 
Galyas András képviselő: Köszöni a tájékoztatást. Szolgálatonként van két pár készenléti 
rendőr? Milyen bűncselekmények vannak településünkön? 
 
Takács Viktor őrsparancsnok: Folyamatosan jelen vannak a készenlétiek. A településen 
jellemzően személy elleni, közrend elleni, garázdaság, testi sértés bűncselekmények 
tapasztalhatóak. 
 
Galyas András képviselő: Zárt autókat kellene ellenőrizni, azok műszaki állapotát. Ha 
kábelégetés miatt beszól, mindig kijönnek. Ezt köszöni. 
 
Takács Viktor őrsparancsnok:  Az autók műszaki állapotát vizsgálják. A papírok mindig 
rendben vannak. Erre ügyelnek. Ha kábelégetést jelentenek, abban eljárnak. Azt is vizsgálják, 
hogy a  kábel bűncselekményből származik-e? 
 
Simon Lórántné képviselő: Mikortól vannak jelen a készenléti rendőrök a faluban? 
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Takács Viktor őrsparancsnok: Eddig is itt voltak. Ahol szorít a cipő, ott segítenek. Még nincs 
kellő helyismeretük, de lesz. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Pénzbüntetés behajtás sikertelensége esetén át kellene változtatni 
elzárásra. 
 
Takács Viktor őrsparancsnok: Csak rendőrségi ügyekben van helye az átváltoztatásnak. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Tudomása szerint jó a kapcsolat a rendőrség és az erdészet 
között. 
 
Takács Viktor őrsparancsnok: Kiváló a kapcsolat. Közös szolgálatokat adnak. Az erdő 
tulajdonosai sem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy megvédjék az erdőjüket.  
 
Biblák Istvnán képviselő: Köszöni a tájékoztatást. Meg kellett volna hívni a polgárőrséget is.  
Kéri, hogy Izsófalvát kiemelten kezeljék. 
 
Takács Viktor őrsparancsnok: Nagyon jó a kapcsolata a helyi polgárőrökkel. 
 
Fodor Albert polgármester: Ígérte a támogatást a polgárőröknek, ha azt az anyagi 
lehetőségeink megengedik. Köszöni a tájékoztatást. 
 
Ezután Fodor Albert polgármester jelentést tesz a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a Javaslat az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési rendeletének módosítására c. napirendet tárgyalja 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 1. sorszám alatt. 
 
Galyas András képviselő: A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt 
elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A szavazásban 7  képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  megalkotja a 12/2013. (X.25.) önkormányzati rendeletét a 2013. évi 
költségvetési rendelet módosításáról. 
 
A 12/2013. (X.25.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza. 
 
Az Önkormányzat a 2. napirendi pont keretén belül az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepciójának megtárgyalása, elfogadása c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 3. sorszám alatt. 
 
Galyas András képviselő: : A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt 
elfogadásra javasolja. 
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Hodop Istvánné képviselő: Az intézmények fenntartása és működtetése továbbra is fontos. A 
pályázati lehetőségeket meg kell ragadni. Parkoló kialakítására is pályázni kellene. 
Takarékos, hatékony gazdálkodásra van szükség. 
 
Fodor Albert polgármester: Az út, járda pályázattal együtt van a parkoló kialakítása is. 
 
Simon Lórántné képviselő: Tervezni kell a művelődési ház nagytermének felújítását is. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Reméli megszűnik a közvilágítás korszerűsítése miatt felvett 
hitel.Ki kell használni a start munka előnyeit. Konyhai eszközök cseréje fontos lenne. Épül, 
szépül a falu. 
 
Bibliák István képviselő: A temető körbekerítését nem tartja igazán fontosnak. Aláfejtett 
terület. Előbb talajmechanikai vizsgálatot kellene végezni. Annál a konyha fontosabb. A saját 
bevételek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a lakosság egyre szegényebb. Olyan díjakat 
kell megállapítani, amit tudnak fizetni. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Azok, akiket alkalmazunk start munkában, 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a fizetésükből levonjuk a fennálló tartozásokat. 
 
Fodor Albert polgármester: Pályázati önrészekre  kell fedezetet biztosítani. Javasolja az 
előterjesztés elfogadását. 
 
A szavazásban 7  képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
74/2013.(X.24.) Határozata 
 
A 2014. évi költségvetési koncepcióról 

 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. 
évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak 
szerint elfogadja: 
 
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – 

egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv 
összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.  

 
2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével- 2014. évben sem vesz fel.  
 
3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a 

takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.   

 5



 
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok 

prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, 
ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az 
önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat 
ellátását nem veszélyeztetheti. 

 
5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes 

önkormányzati juttatások felülvizsgálata. 
 
6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek 

általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel 
bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok 
ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.  

 
7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben 

jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 
 

8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok 
értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés 
bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek 
biztosítására.  

 
9. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem 

csoportosíthatók át.  
 

10. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a 
meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló 
bevételek realizálását. 

 
11. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes 

végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.     
 

12. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti díjak, vízdíjak stb.) 
 

13. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és 
kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként 
vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és 
hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a 
szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.   

 
14. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló 

kiadások elsődlegességét biztosítani kell.  
 
       A Képviselő-testület a 27/2013.(IV:25.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a 
koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.  
 
Felelős: Fodor Albert polgármester  
          Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltség-vezető  
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése 
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Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül a Tájékoztató az Önkormányzat I-III. 
negyedéves gazdálkodásáról c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 4. sorszám alatt. 
 
Galyas András képviselő: : A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt 
elfogadásra javasolja. 
 
Simon Lórántné képviselő: GYVT-ben nincs teljesítés. 
 
Budainé Kadlót Ágnes pénzügyi előadó: Pénzforgalom nélküli kiadás. Megkapjuk az 
utalványokat, és továbbadjuk. Ennyi történik. Nem itt fog megjelenni a kiadás, de tervezni itt 
szükséges. 
 
Simon Lórántné képviselő: És a művelődési háznál miért úgy van minden, ahogy a félévi 
beszámolónál volt? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Február 28-ával megszűnt mint intézmény. Az addigi 
adatok vannak a beszámolóban, amik azóta nem változtak, hiszen megszűnt. 
 
Galyas András képviselő: Nem kellett hitelt felvenni. Ez jó. Köszönet érte mindenkinek. 
 
Fodor Albert polgármester: Működni tudtunk hitel nélkül, ez nagyon jó. 
 
A szavazásban 7  képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

75/2013.(X.24.) Határozata 
 

a 2013. évi költségvetés I- III. negyedéves teljesítéséről 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2013. évi költségvetés  I-III. negyedéves teljesítéséről 
szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
Az Önkormányzat a 4. napirendi pont keretén belül a tájékoztató a kazincbarcikai 
Munkaügyi Központ településünket érintő tevékenységéről c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 5. szám alatt. 
 
Fodor Albert polgármester: Köszönti Seres Ottót, a Munkaügyi Központ vezetőjét. Köszöni a 
munkaügyi központ vezetőjének az eddigi segítséget. 
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Seres Ottó kirendeltség-vezető: Egyik közfoglalkoztatási formából a másikba megyünk. Így 
csökken a munkanélküliek száma, a közfoglalkoztatás miatt. 
6100 fő a regisztrált munkanélküliek száma, ebből 2000 fő dolgozik a 22 településen. 18 
települést vittek el a kirendeltségtől, ez 500 fő munkanélkülit jelentett. Izsófalva munkaképes 
korú lakossága 1215 fő. 180 fő a regisztrált munkanélküli. 100 nő, 80 férfi. Pályakezdő: 38 fő. 
Az ellátottak aránya: 55 %.  92 fő nem kap ellátást.  Korábban 4 év munkaviszony után 220 
nap ellátás járt. Most 90 nap. A 180 fő regisztrált munkanélküli közül 92 fő rendelkezik 
alapfokú iskolai végzettséggel, 87 fő középfokúval.  Izsófalván a start munka 75 fővel, 4 
projekttel indult. 63 500 e Ft-ot kapott a település. Ezen kívül 26 fő  bértámogatottat is tudtak 
biztosítani. Izsófalvát minden szempontból támogatják. Köszönet illeti azokat, akik ezen 
dolgoznak. November 1-től indul a téli közfoglalkoztatás, április 30-ig tart. 6o fő fog iskolába 
járni, 50 fő pedig dolgozni. A tanulók, ha a helyzet úgy kívánja, kivehetők a padból.  100 %-os 
a támogatás, és az utazást is fizetik. Jó hivatal és a munkaügyi központ kapcsolata, 
példaértékű. 
 
Fodor Albert polgármester: A munkaügyi központ minden dolgozója részéről érezzük a 
segítőkészséget. A start munka mellett még nagyon sok embert tudtak foglalkoztatni.  
 
Ötvös Béla alpolgármester: Mikor indul a képzés: Kisgépkezelői képzést indítanak-e? Az 
értékteremtés lenne a legfontosabb. Ezen kívül a növénytermesztést is indítani kellene. Van 
erre lehetőség? 
 
Seres Ottó kirendeltség-vezető: Kisgépkezelői tanfolyamokat szeretnének indítani. Jövőre 
lehet kérni kisgépeket, addigra jó lenne, ha lenne néhány ember, aki rendelkezik ehhez 
megfelelő jogosítvánnyal. 
A 6100 főből 3000 fő 8 általánossal, vagy még azzal sem rendelkezik. Ezért jó lenne, ha el 
tudnák végeztetni velük a 7-8 osztályt.  
Az állattenyésztésre, növénytermesztésre idén 152 milliárd forintot biztosítottak. Jövőre 180 
milliárdot terveznek. Startban lehet mezőgazdasági munkát tervezni. Múcsonyban pl. 2 fűthető 
fóliasátor van. Lehet menni tapasztalatot szerezni olyan helyekre, ahol ezt már csinálják. 100 
fő foglalkoztatása esetén már traktort is tudnak  vásárolni. Minden jó ötletet díjaznak. 
Berentén mangalicát nevelnek. Múcsonyban tojókat tartanak. Van erdészeti projekt, 
facsemetéket ültetnek. Idősek is adnak át területeket az önkormányzatok számára művelésre. 
 
Fodor Albert polgármester: Dologira több pénzt biztosítanak mint tavaly? 
 
Seres Ottó kirendeltség-vezető: Limit lesz, attól függ a támogatás mértéke. 
 
Fodor Albert polgármester: Nem rendelkezik az önkormányzat művelhető földterülettel. 
Sajnos a tulajdonosokat nem lehet rákényszeríteni arra, hogy műveljék meg a földjeiket. Arra 
sem, hogy ha nem műveli, adja el.  
 
Seres Ottó kirendeltség-vezető: Nem érdekelt benne a tulajdonos, hogy művelje a földet. Ha 
van önkormányzati föld, meg kell nézni azt is, hogy mire alkalmas. Ha állatot tartanak, akkor 
számolni kell azzal, hogy azokat hétvégén és ünnepnapokon is el kell látni. Fóliából nem sok 
kell, kevéssel lehet indítani, csak annyit, amennyi kell a település virágosításához. Arra,hogy 
művelje, vagy eladja a földjét, senki sem lehet kényszeríteni, a magántulajdon védelme miatt. 
Értelmes munkát kell végezni, ez a lényeg. 
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Andó Zoltánné képviselő: 180 főből csaknem a fele ellátatlan. Miért? Izsófalva hol áll a 
munkanélküliek tekintetében? Szakképzésekre hogyan lehet jelentkezni? A startmunka jó, 
fejlődik a település. 
 
Seres Ottó kirendeltség-vezető: Az  álláskeresési ellátás ideje már csak 90 nap. Vagy nincs 
meg az egy év együttműködés, vagy a családban más kap segélyt, ezért marad ellátatlan. 
Izsófalva helyzete nem a legsötétebb, úgy középtájon van.  
A képzések általában tavasszal indulnak, a hiányszakmákban. Az itt végzettek általában nem 
állják meg a helyüket a munkában. 5 éven belül nem vehet részt senki újabb képzésben. A 
képzéseket az önkormányzat is, a munkaügyi központ is hirdeti. 6-8-szoros a túljelentkezés. 
 
Bibliák István képviselő: Jó az előterjesztés. A mezőgazdasági munkát csinálni kell. 
 
Seres Ottó kirendeltség-vezető: Nem igazán ismerik az iskolai végzettséget. Olyan megbontás 
van, hogy 8 osztály alatt, vagy 8 osztály felett. Akinek van 6 osztálya, azon esetleg lehet 
segíteni. Izsófalván támogatják az oktatást. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : 2013 tanuló év volt Izsófalvának. Cél: értékteremtés. A 
2010-es árvíz miatt elvégezték  a patakmeder takarítást, mélyítést. Jövőre nem lesz ilyen.  
Kevés olyan ember van, akinek több van, mint 8 általános. Rengeteg a nő. Egy családban 1 
kaphat segélyt, általában a nő kéri, ez is az egyik oka az ellátottak magas számának. 
 
Seres Ottó kirendeltség-vezető: Tanulóév ez Izsófalvának. Cél az értékteremtés. Értelmes 
munkát kell v Előbb-utóbb önfenntartónak kell lenni. Ez pedig nem egyszerű. 
 
Fodor Albert polgármester: Aszfaltozást nem lehet tervezni? 
 
Seres Ottó kirendeltség-vezető: Nem lesz lehetőség aszfaltozásra, azt nem támogatják. 
 
Fodor Albert polgármester: Megköszöni a tájékoztatót. 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kazincbarcikai 
Munkaügyi Központ  településünket érintő tevékenységéről szóló tájékoztatót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
 
Az Önkormányzat az 5. napirend keretén belül a Szivárvány Óvodában végzett munkáról 
szóló beszámolót tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 6. szám alatt. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Az előző éveket is bemutatta, mivel évek óta nem készített 
beszámolót. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Részletes. Mindenre kiterjedő. 
 
Bibliák István képviselő: Átfogó, szép előterjesztés. Véleménye szerint szükség lenne még egy 
fő óvodapedagógusra, és egy fő pedagógiai asszisztensre. Továbbképzés: kötelező, de nem 
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biztosít rá fedezetet, Harmonikaajtó: ha van lehetőség, oldjuk meg. Élő sövény: szülői 
segítséggel. Elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Gyermeklétszám csökkenése miből adódik? 
 
Hodop Istvánné képviselő: Az oda-vissza költözések miatt. Már most is több a létszám, mint 
amikor készült a beszámoló. Jó lenne egy óvónői vagy ped. asszisztensi állás.  A képzésre nem 
adnak fedezetet.  
 
Bibliák István képviselő: Örömmel megy az óvodába, mert mindig szép, hangulatos. 
 
Fodor Albert polgármester: Szép a beszámoló, de legközelebb a költségvetési résszel is 
foglalkozni kell. Így lesz tiszta a kép. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Ő maga is szeretné látni a költségvetését. 
 
Bibliák István képviselő: Szempontokat kell adni a beszámoló készítéséhez. Akkor benne lesz. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Túlmunkát nem lehet kifizetni. Akkor az elveszik? 
 
Hodop Istvánné képviselő: 32 órát kell gyerekek között tölteni, és még 4 óra a felkészülés, 
amit az óvodában kell tölteni. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Jó lenne egy kamera a bejárat felé. Miből gondolják, hogy mozog 
a fal? 
 
Hodop Istvánné képviselő: Süllyed a mosdó. 
 
Galyas András képviselő: Elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Év közben történt a váltás, mert tanév közben nem 
lehetett kilépni az ÁMK-ból. Sok a hátrányos helyzetű gyerek. Még két fő alkalmazása 6 millió 
Ft-ba kerülne. A nyári zárva tartás miatt le kellett mondani normatívát. Jövőre erre oda kell 
figyelni a normatíva igénylésekor. Így csökkent az óvoda költségvetése. Ha lehet, terveznek 
majd költséget képzésre. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Nyitottak mindenre ami előrevisz. 
 
Fodor Albert polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
 
A szavazásban 7  képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozza: 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

76/2013.(X.24.) Határozata 
 

Beszámoló a Szivárvány Óvoda munkájáról 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a  Szivárvány Óvodában végzett munkáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
 

Az Önkormányzat a 6. napirend pont keretén belül a beszámoló az önkormányzati konyha 
működéséről c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 7.  szám alatt. 
 
Ríz Arika Réka élelmezésvezető: 2004-ben számolt be utoljára. Örül, hogy most sor került rá. 
 
Galyas András képviselő: Köszöni a beszámolót.  Ha start munkában termelnének 
zöldségeket, akkor olcsóbban lehetne főzni, fel lehetne használni a megtermelt zöldséget. 
 
Ríz Arika Réka élelmezésvezető: Norma emelés 2009-ben volt utoljára. Ez természetesen a 
minőség rovására ment. Az árak nőttek.  Ő csak olyan mezőgazdasági terméket vásárolhat, 
aminek van permetkönyve. Más előírás nincs, de ennek meg kell lennie. Ha pld. borsót 
ültetnének, még ahhoz is kellene ember, hogy kibontsa. Lehetne az uborkából pl. dobálós 
savanyút készíteni. Nem lenne akadálya a megtermelt zöldségek felhasználásának. 
 
Bibliák István képviselő:  Remek beszámoló. Örül, hogy van szakácsnő. A konyhán szükség 
van a közfoglalkoztatottakra is. Az iskolában meg kell oldani a melegítő konyha működtetését. 
 
Fodor Albert polgármester: 4 fő hagyományos közfoglalkoztatott van a konyhán. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: A vendég étkeztetés drasztikusan csökkent. Mi az oka? 
 
Ríz Arika Réka élelmezésvezető: Nincsenek vendég étkezők. Nincs rá igény, nincs az 
embereknek pénze. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Amikor egy-egy településen dolgoztak, általában az óvoda 
konyháján ettek. 
 
Ríz Arika Réka élelmezésvezető: Havi 10 e Ft sok. Ennyire jön ki a vendég étkezés díja egy 
hónapra. 
 
Fodor Albert polgármester: Még jobban kell főzni, akkor még többen fogják igényelni. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Van különbség az óvodai és a vendég étkezés között? 
 
Ríz Arika Réka élelmezésvezető: Van, de csak mennyiségben. 
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Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A konyhán az eszközök nagyon rossz állapotban vannak. 
Az idén elkezdődött az edényzet cseréje. Volt ott önkormányzati rendezvényük. Nagyon jól 
főztek, Köszöni. 
 
Ríz Arika Réka élelmezésvezető: Gombát ne termeljenek, azt nem szeretik a gyerekek. 
 
Andó Zoltánné képviselő: A téli tárolást is meg kell oldanunk, ha magunknak termelünk. 
 
Fodor Albert polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
A szavazásban 7  képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

77/2013.(X.24.) Határozata 
 

Beszámoló az Önkormányzati Konyha működéséről 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Önkormányzati Konyha működéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 

 
Az Önkormányzat a 7. napirend keretén belül a beszámoló a védőnői szolgálat működéséről 
c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 8. szám alatt. 
 
Szegőné Drága Mária védőnő:  Júliustól helyettesítést lát el Rudolftelepen. Amikor ott végez, 
még Izsófalván is látogat. Szeptember, október hónapban történik az általános iskolások 
oltása. Ilyenkor csökken a látogatások száma. 
 
Fodor Albert polgármester: Kamerát kellene felszerelni, hogy ne randalírozzanak mindig a 
rendelő előtt. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Egy beszámolónak nem arról kell szólnia, hogy kifogyott a festék, 
vagy mely napok voltak ünnepnapok. A sorrendiségben vannak zavarok.  
 
Bibliák István képviselő: Kronológiai sorrendben írta le a munkáját. Örül a pályázaton nyert 
53 millió Ft-nak. Jobb körülmények lesznek. Az anyagot elfogadásra javasolja. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Jól működik a védőnővel kidolgozott tetűszűrési stratégia.  
Ki engedélyezi a helyettesítést? 
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Galyas András képviselő: Meddig fog még helyettesíteni? 
 
Szegőné Drága Mária védőnő: December 31-ig helyettesít. A helyettesítést a két érintett 
önkormányzat rendezi egymással. 
 
Fodor Albert polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
A szavazásban 7  képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

78/2013.(X.24.) Határozata 
 

Beszámoló a védőnői szolgálat  működéséről 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Védőnői Szolgálat működéséről szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
Az Önkormányzat a 8. napirend keretén belül a közmeghallgatás összehívása c. napirendet 
tárgyalja. 
 
 
Fodor Albert polgármester: November 21-re 16 órára tervezné a közmeghallgatást. Előtte 
lenne a testületi ülés. A napirend a 2014. évi költségvetési koncepció lenne. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Neki  a 21 nem jó. Vizsgálatra kell mennie.  
 
Fodor Albert polgármester: Akkor legyen egy héttel később, 28-án. 
 
Galyas András képviselő: Előtte legyen ülés. Az ülés előtti napok valamelyikén pedig  legyen 
bizottsági ülés. 
 
 
 
A szavazásban 7  képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozza: 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

79/2013.(X.24.) Határozata 
 

Közmeghallgatás összehívásáról 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
2013. november 28-án  du. 16 órai kezdettel közmeghallgatást tart. 
 
Helye: Izsó Miklós Művelődési Ház, Izsófalva 
 
Napirend: 
 

- 2014. évi tervkoncepció bemutatása 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontját a helyben 
szokásos módon tegye közzé. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: november 28. 
 
 

Az önkormányzat a 9. napirendi pont keretén belül az indítványok, javaslatok, tájékoztatók 
c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert polgármester: November 14-én 16 órakor lesz az Idősek Napja. 
A két legidősebb lakost külön köszöntik majd. 
 
Galyas András képviselő: Meghívókat a képviselők kihordják. A mozgásukban korlátozottakat 
a falubusz fogja behozni. 
 
Miután több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, polgármester megköszöni a 
megjelenést, és az ülést  19,15  órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
Fodor Albert        Dr. Sallai Árpád 
polgármester           távollétében és megbízásából 
 
 
 
             Kovácsné Szalai Krisztina 
                 aljegyző 
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