
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz.

Szám:  145/782014. 

J e g y z  k ö n y v 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. június 19-én  
délután  14,30 órától  megtartott   nyílt ülésér l.

Ülés helye: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyisége 

Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
   Andó Zoltánné képvisel
  Galyas András képvisel
  Hodop Istvánné képvisel
  Simon Lórántné képvisel  ( 5 f  ) 

Távolmaradását el zetesen jelezte: Ötvös Béla alpolgármester, Bibliák István 
képvisel képvisel

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent:

 az ülés egész id tartamára

  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyz , kirendeltség-vezet

Az 2.  napirendi ponthoz: 

Mezei Gábor ment állomás vezet

A 3. napirendi ponthoz: 

Pipoly Imréné VK titkár 

A 4. napirendi ponthoz: 

Hadobás Sándor m v.ház igazgató   

A lakosság részér l megjelent: 3  f  érdekl d  állampolgár. 

Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel  a 7f  képvisel  közül 5 f  jelen van, így azt megnyitja.
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Javaslatot tesz az  ülés napirendi pontjaira, melyet a képvisel -testület tagjai egyhangúlag, a 
meghívóval megegyez en az alábbiak szerint fogadnak el. 

N a p i r e n d 

1.) Javaslat az Izsófalva Nagyközségért díj alapításáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására
El adó: Kovácsné Szalai Krisztina aljegyz

2.) Tájékoztató az izsófalvai Ment állomás m ködésér l (szóbeli el terjesztés)
El adó: ment állomás vezet je

3.) Tájékoztató a a helyi Vöröskereszt Alapszervezet munkájáról 
El adó: Pipoly Imréné VK titkár  

4.) Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a Javaslat az Izsófalva Nagyközségért díj 
alapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítására c. napirendet tárgyalja. 

El terjesztés a jegyz könyvhöz csatolva 1. sorszám alatt. 

Fodor Albert polgármester: Javasolja a tervezet elfogadását.

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyz : Egyszer södne az eljárás. A képvisel -testület 
hatáskörébe tartozna a döntés és az el készítés. 

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja a 9/2014. (VI .20.) önkormányzati rendeletet az Izsófalva Nagyközségért díj 
alapításáról szóló 7/2000.(VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról,  mely a 
jegyz könyv 2. sz. mellékletét képezi. 

Az Önkormányzat a 2. napirend keretén belül  a tájékoztató az izsófalvai ment állomás 
m ködésér l c. napirendet tárgyalja. 

El terjesztés vázlata a jegyz könyvhöz csatolva 3.sorszám alatt. 

Fodor Albert polgármester: Örül, hogy az állomás új, korszer  gépkocsit kapott. 

Mezei Gábor állomás vezet :  2008-tóldolgozik itt, mint vezet , akkor 3 db gépkocsi volt, 
most csak egy van a különböz  átszervezések, irányítása változások miatt. 2014. január 1. óta 
24 órás mentés van, melyet  5 ápoló, 6 gépkocsivezet  lát el. 22 település tartozik hozzájuk., 
25 000 lakos, A feladatok száma n tt. Az aggteleki ment állomás megépítése várat magára. 
Az épületük nagyon elhanyagolt, arra évek óta semmit sem költöttek.  2010-ben volt f tés
felújítás, részbeni nyílászáró csere., padlófelújítás. Az épület karbantartásában az izsófalvai 
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és a rudabányai önkormányzat segít. A kisebb karbantartási munkákat a dolgozók csinálják. 
A májusban érkezett új autóval gyorsabb, korszer bb, biztonságosabb a mentés.  Pályáznak 
ugyan, de 2008-ban nyertek utoljára, akkor egy 680 e Ft-os m szercsomagot kaptak. 
Terveznek további pályázatokat benyújtani, szeretnének betegfigyel  monitort vásárolni. A 
pályázathoz öner t kell biztosítani. 
A ment állomás környezete elhanyagolt, nem adnak pénzt a karbantartásra. Elromlott a 
h t jük, a javításra sem adnak pénzt. Bels , küls  korszer sítésre lenne szükség. Nincs még 
megfelel  bútorzatuk sem.  Jó a kapcsolata az önkormányzattal, sokat segítenek . Igyekeznek 
megtartani ezt a jó kapcsolatot. Ez a céljuk. 

Fodor Albert polgármester: Köszöni a tájékoztatót. Szomorú, hogy ilyen körülmények között 
kell dolgozniuk. Nem sok pénz kellene arra, hogy felújítsák az épületet, és a berendezést is 
felújítsák. Nem érti, hogy miért nem adnak. Még jó, hogy nem szüntették meg az állomást. 
Anyagi fedezetet kellene biztosítani dologiakra és bérre is. Nem egyszer  a munkájuk. 
Köszöni a tájékoztatást és a munkájukat. Er s, egészséget, kitartást kíván. 

Andó Zoltánné képvisel : Köszöni a tájékoztatót. A körülmények felháborítóak. Az orvos sok 
esetben azért hív ment t, mert nincs pénze a betegnek autóbuszra.   Sok az indokolatlan hívás. 
A szakápolók munkája, hozzáértése megfelel , ezt tapasztalják. 

Mezei Gábor állomás vezet :  Sokszor hívnak azért ment , mert nincs autójuk, amivel 
bevinnék a beteget a kórházba. Ingyen taxinak tekintik a men t. Nekik nem lehet beteget 
helyszínen hagyni, azaz nem vizsgálhatják, hogy rászorult-e a beteg a ment vel való 
szállításra. Óriási felel sség nehezedik rájuk, de nem hagyhatnak beteget a helyszínen, nincs 
apelláta.

Hodop Istvánné képvisel :  A ment állomáson dolgozó gárda szívvel, lélekkel végzi a 
munkáját, teljes elhivatottsággal. 

Mezei Gábor állomás vezet : Ez hivatás, nemcsak  munka.  maga is másodállásban is 
ápolóként dolgozik, szereti az egészségügyet. 
Nappal 1, éjjel 2 perc a kivonulási id  a hívást követ en. Látják GPS-es, hogy mikor 
indulnak.

Galyas András képvisel : Nemcsak indokoltatlan hívás van, hanem kamu hívás is, amikor 
más nevében riasztják ket. Ezeket megbüntetik. Van olyan munkatársa, aki most lesz 25 éves 
dolgozó. Itt élik le az életüket, szeretik a munkájukat. 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyz : Büszkék lehetünk arra, hogy Izsófalván van 
ment állomás. Reméljük, hogy meg is marad. Mi mindent megteszünk érte. Amivel tudunk, 
segítünk. Lehet-e célzottan az izsófalvai ment állomást támogatni? 

Mezei Gábor állomás vezet : A kazincbarcikai alapítványra lehet támogatást adni, és arra rá 
lehet írni, hogy az izsófalvai állomásra szánják.

Pipoly Imréné VK titkár: t telefonon keresték, és kérték, hogy a szervezet támogassa a 
Ment szolgálatot. Izsófalva saját „gyermekének tekinti „ a ment állomást, ezért segít, ahol 
csak lehet. 
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Mezei Gábor állomás vezet : Az a támogatás Budapestre megy és elvész a közös kalapban.
Most a betegmegfigyel  monitorra gy jtenek. 

A lakosság részér l megjelent Bacskovszky Rezs  kér szót: 

Bacskovszky Rezs : Azt a pénzt, amit a lakosok a park  felújítására gy jtöttek, de nem lett 
felhasználva, nem lehet a ment állomásra fordítani? 

Fodor Albert polgármester: Nem, azt nem lehet másra fordítani. 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyz : A park felújítása megtörténik. 

Fodor Albert polgármester: Köszöni a tájékoztatót, elfogadását javasolja. 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testütele 
az izsófalvai ment állomás m ködésér l szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

Az Önkormányzat a 3. napirendi pont keretén belül a tájékoztató a helyi Vöröskereszt 
Alapszervezet munkájáról c. napirendet tárgyalja. 

El terjesztés a jegyz könyvhöz csatolva 4.sorszám alatt. 

Pipoly Imréné VK titkár: Az 1950-es évekt l Izsófalván Vöröskereszt szervezet. Látványos 
munkát már nem végeznek. Id sek is már a szervezet tagjai. Amit korábban csináltak, pld 
takarítás a községben, azt ma már a közmunkások csinálják.  Évente 4 véradás van, ennek 
megszervezésében. lebonyolításában segítenek.  Ünnepségeken vesznek részt.  Segítenek a 
rászorultaknak.  Városi gy lésen vesznek részt, helyi koszorúzásokon. Ami kis pénzük volt, a 
koszorúkra, a tagok ajándékozására használták fel. Gyereknapra az iskola és óvoda részére 
f zéshez alapanyagot vásároltak.  Támogatni fogják a nyári gyerektábort is, valamint az 
Id sek Napját. Ha kérik, a ment állomás részére is nyújtanak segítséget.  Mind a 22 település 
VK szervezetét meg kellene keresni a támogatás ügyében. 25 éve csinálja ezt a munkát. Nincs, 
aki átvegye a helyét. 

Fodor Albert polgármester: Nagy segítséget nyújtanak a sz r vizsgálatok lebonyolításánál 
is.

Galyas András képvisel : KI az elnök? hány f  a taglétszám? 

Pipoly Imréné VK titkár: Babus Sándorné az elnök. 140 fizet  tagjuk van. 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyz : Lehetne egészségnapot szervezni Izsófalván, véradással 
egybekötve. A ment sök is részt vehetnének benne. 

Pipoly Imréné VK titkár: Augusztus 12-én lesz véradás. Akkor meg lehetne tartani. 
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Mezei Gábor állomás vezet : Tartanának k is bemutatót az újraélesztésb l.

Galyas András képvisel : Vannak a községben ifjúsági  vöröskereszt szervezetbe tartozó 
fiatalok is. 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testütele 
az izsófalvai Vöröskereszt Szervezet m ködésér l szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

Az Önkormányzat a 4. napirend keretén belül az indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja.

- Izsó Miklós Emlékhét szervezése 

Hadobás Sándor m vel dési ház igazgató: Ismerteti az emlékhét tervezett programját. 

Fodor Albert polgármester: Jó a tervezet, de lehet rajta változtatni. 

Hodop Istvánné képvisel : Örül, hogy b vült a program, sokszín bb lett. 

Hadobás Sándor m . ház igazgató: Egyszer biztosan lesz lehet ség az emlékház felújítására 
is.

Hodop Istvánné képvisel : Az óvodások is tudnak m sort biztosítani. 

Galyas András képvisel : Szeptember 9-én kellene kezdeni és az ünnepi istentisztelet 
megtartására fel lehetne kérni Balog Zoltán minisztert. Utána lehetne a koszorúzás. 

Fodor Albert polgármester: Felkérést küldünk neki az országgy lési képvisel n keresztül. 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyz : Tájékoztatja a testületet, hogy beindult a nyári 
gyermekétkeztetés. 100 gyerekre igényeltünk támogatást.  44 napon keresztül részesülnek  
étkeztetésben. 1.900 e Ft-ot kértünk.  Hozzájárultunk a kihordáshoz is, nem ütközik semmiféle 
törvényi akadályba. Nyári gyermek foglalkozás is lesz e programhoz kapcsolódóan. 
110 f  foglalkoztatása után 3 hónapig nem volt lehet ség nagyobb létszám foglalkoztatására. 
Június 1-t l 2 hónapra 50 f  alkalmazására nyílt lehet ség. Ha letelik, akkor lesz megint 
gond.

Fodor Albert polgármester:  A hagyományos közfoglalkoztatásnál nem adnak dologi 
kiadásokra támogatást. Nehéz velük, nem egyszer  ennyi embert koordinálni. Most füvet 
vágnak, mindenhol, mindent. El fordul még a viráglopás, de egyre ritkábban. 

Galyas András képvisel : Az Izsó Miklós úton sok fa kivágásra került, mondván, a vízm
cseréli a vezetékeket, és ezek a nyomvonalban vannak. Még mindig nem kerül azonban sor a 
vezeték cserére. Mikorra várható? 
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Kovácsné Szalai Krisztina aljegyz : Nem tudja, hogy mikorra tervezik. Úgy volt, hogy 
tavasszal indul a munka. 

Galyas András képvisel : Elindult a buszváró korszer sítés Izsó II. aknán. Ennek örül. Mi 
kell ahhoz, hogy start  munkában állattartást tervezzünk? 

Fodor Albert polgármester: Saját tulajdonú föld, épület. Nekünk meg nincs területünk. 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyz : Megnyíltak a pályázati lehet ségek. A megújuló 
energiaforrás hasznosítására kiírt pályázat tudomásunk szerint 2 napig lesz nyitva. Ha 
pályázni szeretnénk, akkorra készen kell lennie a terveknek, hogy be tudjuk nyújtani. A 
községháza épületére szeretnénk pályázni. 100 %-os a támogatás, összege 30-150 millió Ft. 
Ma volt bejárás a tervez kkel, ill. pályázat írókkal. 2 határozatra lenne szükség. Egyiket arra 
vonatkozón kell meghozni, hogy részt kívánunk venni a pályázatban. A másikat arról kell 
meghozni, hogy a pályázat elkészítésére 3 cégt l kérünk árajánlatot. 

Hodop Istvánné képvisel : Az óvodára nem pályáznak? 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyz :Az óvoda teljes felújítására van szükség. Oda más 
pályázati kiírásra várunk. 

Galyas András képvisel : Teljesen új óvodát kell építeni. 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyz : Kéri a határozat meghozatalát. 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képvisel - testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képvisel -testületének 

39/2014.(VI.19.) Határozata
A KEOP-2014.4.10.0/F pályázat benyújtásáról 

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt 
be a KEOP-2014.4.10.0/F számú, önkormányzati és 
intézményei épületenergetikai fejlesztésére, megújuló 
energiaforrás hasznosításával cím  pályázatra. 

A pályáztat 100 %-os támogatási intenzitású. 

Felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására. 

Felel s: polgármester 
Határid : pályázati kiírás szerint 
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Miután több hozzászólás nem hangzott el, polgármester megköszöni a megjelenést, és az ülést 
bezárja.

K.m.f.

 Fodor Albert       Dr. Sallai Árpád címzetes f jegyz
 polgármester          megbízásából távollétében 

                         Kovácsné Szalai Krisztina  
                       aljegyz , kirendeltségvezet
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