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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-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 
  Simon Lórántné képviselő ( 6 fő) 
 
Távolmaradását előzetesen jelezte: Ötvös Béla alpolgármester  
  
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 
 
 az ülés egész időtartamára 
   
  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltség-vezető   
 
A 3. napirendi ponthoz meghívott és megjelent: 
 
  Dr. Tátrai Gyula fogorvos 
 
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselő közül 6   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. 
 
 

N a p i r e n d 
 

1.) Javaslat Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2014, évi költségvetéséről szóló 
rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Fodor Albert polgármester 
 

2.) Javaslat az óvoda nyári zárva tartására  



Előterjesztő: Fodor Albert polgármester 
 

3.) Indítványok, javaslatok 
- Egyéb lakossági kérelmek elbírálása ( zárt ülés) 

 
Napirend előtt: 
 
Gallyas András a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy január 31. napjáig 
minden képviselő, a polgármester és alpolgármester is eleget tett vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségének, így a képviselői jogok gyakorlásának akadálya nincs. 
 

Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a Javaslat Izsófalva Nagyközségi 
Önkormányzat 2014, évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására c. napirendet 
tárgyalja. 
 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 1. sorszám alatt. 
 
Fodor Albert polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Az anyag 
kiküldésekor még nem állt rendelkezésünkre minden számadat, például a gyermekétkeztetésre 
fordítható összegről tegnap kapta meg a miniszteri értesítést. A költségvetési törvénynek 
megfelelően, február 5-ig kell beterjeszteni a költségvetést a képviselő-testület elé, majd 30 
napon belül kell megtárgyalni és elfogadni. Javasolja a napirend megtárgyalásának az 
elnapolását. Javasolja a testületi ülést február  20-ra összehívni.  
 
Galyas András a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta a napirendet, az elnapolással egyetértenek. 
 
Fodor Albert polgármester kéri a testület döntését a napirend elnapolásáról. 
 
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képvisel-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
  

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat  
Képvisel-testületének 

9/2014. (II. 4.) határozata 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

rendelet megtárgyalásának elnapolásáról 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
rendelet megtárgyalását 2014. február 20-án tartandó 
ülésére elnapolja. 
 
Felhívja a polgármestert, hogy a február 20-án tartandó 
ülésre a rendelet-tervezetet ismét nyújtsa be. 
 
Határidő: február 20. 
Felelős:    polgármester 



Az Önkormányzat a 2. napirendi pont keretén belül a Javaslat az óvoda nyári zárva tartására  
c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 2. sorszám alatt. 
 
Hodop Istvánné képviselő: A zárva tartásról a jegyzővel egyeztetett. 2 hétig lesznek zárva. 1 
óvodai csoporttal fognak működni. Maximum 25 gyereket tudnak fogadni. Február 15-ig a 
szülőket tájékoztatják a zárva tartás időpontjáról. Így a szülők is tudnak tervezni. 
 
Galyas András képviselő: Köszöni a tájékoztatást. A konyha meddig lesz zárva? Hogyan lesz 
megoldva az idősek étkeztetése? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : A konyhán is végezni kell fertőtlenítő meszelést, addig 
nem tudnak főzni. Felvetődött az az ötlet, hogy a zárva tartás alatt a rudabányai konyháról 
szállítsák az ételt,ha az ottani konyha ezt meg tudja oldani. Ezt a lehetőséget még egyeztetni 
fogják. Így nem maradnának meleg étel nélkül az idősek. A hideg étkeztetés ( konzerv ) nem jó 
megoldás. 
 
Bibliák István képviselő: Minden szülőnek oda kell adni a kinyomtatott értesítést a zárva 
tartásról. 
 
Hodop Istvánné képviselő:  Ki van téve a hirdetőn az óvoda programja szeptembertől 
kezdődően. Erre a hirdetőre teszi ki a hirdetményt. A két dolgozós szülők és a hátrányos 
helyzetű gyerekeket fogadják majd. 
 
Galyas András képviselő: Helyben is van konyha, a kórháznál. Ha nem tudja a rudabányai 
konyha vállalni, akkor azt is meg lehet kérdezni. A helyi vállalkozó drága. 
 
Fodor Albert polgármester: A konyha csak a meszelés idejére zár be. Addig utána járnak, 
hogy honnan lehet ebédet beszerezni. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képvisel-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

10/2014.(II. 4.) Határozata 
Az óvoda nyári zárva tartásáról 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Izsófalvai Szivárvány Óvoda nyári zárva tartásának 
időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 
 
2014. július 21-től 2014. augusztus 3-ig. 
 
A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az 
óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról legkésőbb február 
15-ig tájékoztassa a szülőket. 



 
Határidő: február 15. 
Felelős: intézmény vezető 

 
 
Az Önkormányzat a 3. napirendi pont keretén belül az indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja. 
 

- Dr. Tátrai Gyula lakbérrel kapcsolatos kérelmének megtárgyalása 
 

Az ülésen megjelent Dr. Tátrai Gyula, aki hozzájárul, hogy kérelmét nyílt ülésen tárgyalja 
meg a testület. 
 
Fodor Albert polgármester: Két kérelem érkezett  a lakbér miatt. Az egyik Dr. Tátrai 
Gyulától, a másik Dr. Szécsi Ottótól. Mivel ő nincs jelen, így a kérelmét nem ismerteti a nyílt 
ülésen. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző kirendeltségvezető: Ismerteti a kérelmet. Tavaly döntött a 
testület a lakbér mértékének emeléséről. A szolgálati lakás besorolás megszüntetéséről szintén 
döntöttek. A lakbért 180 Ft-ról 350 Ft-ra emelték. 2008 óta nem volt a szolgálati lakások 
tekintetében lakbér emelés. A testület döntése január 1-jén lépett hatályba, melyről a két 
bérlőt tájékoztattuk. A lakbér mértékének emelését sérelmezi mindkét bérlő. 
 
Dr. Tátrai Gyula: A lényeg a levélben van, amit a jegyző ismertetett nem kívánja azt szóban 
kiegészíteni. 
 
Fodor Albert polgármester: A díjak felülvizsgálatára minden évben sor kerül. A lakbéreket 
2008-tól nem emelték. A lakbér mértéke a környező településekhez hasonló.  
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző kirendeltségvezető: 2005-ben 117 Ft/m2, 2006-ban 130 
Ft/m2, 2008-ban 180 Ft/m2 volt a lakbér. Azóta nem emelkedett. A komfortos lakás bérleti 
díja 250 Ft/m2 2008-tól. 
 
Fodor Albert polgármester: Kíván-e az elfogadott mértéken módosítani a testület? 
Tekintettel arra, hogy a módosításra egyetlen javaslat sem érkezett, kéri, hogy erősítsék meg a 
korábban meghozott döntést, illetve azt, hogy a megállapított lakbér mértékén változtatni nem 
kívánnak. 
 
A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képvisel-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

11/2014.(II. 4.) Határozata 
A lakásbérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 

83/2013. (XI. 28.) határozat megerősítéséről 
 



Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzati bérlakások 2014. január 1-jétől alkalmazandó 
bérleti díjairól szóló 83/2013. (XI. 28.) határozatán nem kíván 
módosítani, azt megerősíti. 
 
Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatról 
kérelmezőket értesítse. 
 
Határidő: február 20. 
Felelős:    polgármester  

 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző kirendeltségvezető: Jelenleg nincs mindkét fél által aláírt 
bérleti szerződés. Kéri, hogy a szerződés megkötése érdekében doktor úr a Hivatalt keresse 
fel. A jogorvoslat lehetőségét a lakástörvény biztosítja. A bérleti díj megállapítását a 
bíróságtól lehet kérni, amennyiben az emelés mértékével nem ért egyet a bérlő. 
 
Dr. Tátrai Gyula: Nincs szerződés, ő is azt szeretné, ha megkötésre kerülne.  
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző kirendeltségvezető: A testületi határozat alapján jön létre 
a bérleti szerződés. Nem tudja, miért nem került aláírásra a bérbeadó részéről. Mivel 
azonban a bérleti díj fizetve lett a bérbeadó részéről, így ráutaló magatartás arra 
vonatkozóan, hogy az abban foglaltakat elfogadják. A bérlők a bérleti szerződést aláírták.  
 
Dr. Tátrai Gyula: Megszűnt a szolgálati lakás besorolás. Így már nem az adott feladat 
ellátásához kötött a bérlő személye. Szeretné ezt jegyzőkönyvbe foglalni. Hogy a lakás nem 
szolgálati, nem függ feladatellátástól. A kérvényben foglaltak úgy vannak, ahogy leírta. A díj 
mértékét vitatja, nem a jogosságát. Tudja, hogy a választás éve van, és igyekeznek ennek 
megfelelő intézkedéseket hozni.  260 Ft –os díj felett nincs a környéken lakbér megállapítva.  
Elfogadja, de sérelmezi. 
 
Fodor Albert polgármester: Nem személyeskedésnek szánták a döntést. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző kirendeltségvezető: Hajlandóak megkötni a bérleti 
szerződést ezekkel a feltételekkel? 
 
Dr. Tátrai Gyula: Igen, de külön jegyzőkönyvet kell készíteni az előzményekről. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Azt írja, hogy leromlott az állapota és nem lett felújítva. Ez nem 
felel meg a valóságnak. 
 
Dr. Tátrai Gyula:  Ezt a lépcsőházra értette. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Azt mondja doktor úr, hogy nem lett felújítva a lakás. Akkor mire 
kérte a bérbeszámításokat? 
 
Bibliák István képviselő: A korábbi jegyző, a törvényesség őre hogyan hagyhatta, hogy nem 
legyen élő szerződés a lakás bérbeadásáról? Ezért is felelős lett volna. 
 
Dr. Tátrai Gyula: Időt kér az aláírásra. 
 



Fodor Albert polgármester: A lakbér mértékét a testület hagyta jóvá. Nem kíván rajta 
változtatni. 
 
Dr. Tátrai Gyula: Az emelés mértékét vitatja és sérelmezi. Tájékoztatni kellett volna előtte 
róla őket. Ma, a rezsicsökkentések idejét éljük, ezzel szemben itt 96 %-os az emelés. Ezeket 
mérlegelni kellett volna. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző kirendeltségvezető: A testület döntött róla. A komfortos 
lakás bérleti díja évek óta 250 Ft volt, míg az összkomfortosé 180 Ft. Az összkomfortos 
nyomott áron volt megállapítva. 
 
Dr. Tátrai Gyula: A feladatellátás nem változott, csak a jogi helyzete az ellátásban. 
Alkalmazottból vállalkozó lett. 
 
Galyas András képviselő: Nem személyeskedés volt az emelés. A bizottság javaslatára a 
testület döntött. Felelős döntés volt. 
 
Dr. Tátrai Gyula: Valaki belenyúlt a kérdésbe, innen lett aztán előterjesztés. Magától nem 
képződött a dolog. 
 
Fodor Albert polgármester: Miután több hozzászólás nem volt, megköszöni a megjelenést, és 
az ülést bezárja. 
 

K.m.f. 
 

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

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


