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Szám:  145/10/2014. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án 
reggel 7:30  órától   megtartott  rendkívüli nyílt  üléséről. 
 
Ülés helye: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyisége 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
   Andó Zoltánné képviselő  
  Galyas András képviselő 
  Hodop Istvánné képviselő 
  Ötvös Béla alpolgármester 
  Simon Lórántné képviselő ( 6 fő ) 
 
Távolmaradását előzetesen jelezte: Bibliák István  képviselő 
 
  
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 
 
 az ülés egész időtartamára 
   
  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltség-vezető   
 
A lakosság részéről megjelent 2 fő érdeklődő állampolgár. 
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel  a 7fő képviselő közül 6 fő jelen van, így azt megnyitja.  
 
Javaslatot tesz az  ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselő-testület tagjai egyhangúlag, a 
kiküldött meghívóval megegyezően az alábbiak szerint fogadnak el. 
 
 
 

N a p i r e n d 
 

1.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása  
Előadó: Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző 

 
 

2.) Javaslat  az étkezési norma módosításra ( szóbeli előterjesztés) 
Előadó:  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző 
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3.) Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 
4.) Zárt ülés 

 
 
 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a  Helyi Választási Bizottság tagjainak 
megválasztása. c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 1. sorszám alatt. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Az írásban megküldött javaslatot módosítani szeretné, 
mivel egy főnél felmerült az esetleges összeférhetetlenség. Így póttagnak Csapkó Nikolett 
izsófalvai lakos helyett Zöldi Gergelyné izsófalvai lakost  javasolja. 
Izsófalván lesz roma kisebbségi önkormányzati választás is, ezért szükség van még egy 
nemzetirési szavazatszámláló bizottságra. Javasolja a bizottságba megválasztani: Drótos 
Jánosné, Novák Józsefné, Varró Józsefné, izsófalvai lakosokat tagnak, Csapkó Nikolett és 
Hornyákné Mantág Katalin izsófalvai lakosokat póttagnak megválasztani. 
 
Fodor Albert polgármester: A törvényességet mindenkinek be kell tartania. 
 
Simon Lórántné képviselő: Meg lett vizsgálva az összeférhetetlenség, így javasolja elfogadni 
a bizottság tagjaira tett előterjesztést 
 
 
A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete  6  igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

42/2014.(VIII.18.) Határozata 
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Helyi Választási Bizottság tagjaivá az alábbi 
személyeket választja: 
 
Lengyel Béláné Izsófalva, Szabadság út 116.sz. tag 
Záborszki Istvánné Izsófalva, Szabadság út 18/3 sz. tag 
Krechel Sándorné Izsófalva, Izsó M.út 253sz.  tag 
Zöldi Gergelyné Izsófalva, Patak út I/3.sz. póttag 
Kotány Nikolett Izsófalva, Izsó Miklós út 185 sz. póttag. 
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A választott tagok megbízása a következő általános 
választásra létrehozott választási bizottság alakuló 
üléséig tart. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagok és 
póttagok eskütételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 25. 

 
Fodor Albert polgármester: Kéri, hogy a nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló 
Bizottságáról is döntsenek. 

 
A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete  6  igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

43/2014.(VIII.18.) Határozata 
 

A Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
nemzetiségi  helyi önkormányzati választások szavazatszámláló 
bizottságát az alábbiak szerint választja meg: 
 
3. sz. szavazókör: 

 
Tagok: 
 
Drótos Jánosné Izsófalva, Egressy út 98.sz. 
Novák Józsefné Izsófalva, Szabadság út  19/a sz. 
Varró Józsefné Izsófalva, Dózsa Gy. út 48 sz. 
 
Póttagok: 
 
Csapkó Nikolett Izsófalva, Dózsa György út 60.sz. 
Hornyákné Montág Katalin Izsófalva, Rózsa út 11.sz. 

 
 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szavazatszámláló 
bizottság tagjainak eskütételéről és felkészítéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 15 nap 
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Az Önkormányzat a 2. napirendi pont keretén beül a  Javaslat  az étkezési norma 
módosításra c. napirendet tárgyalja. 
 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 2.sorszám alatt. 
 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző:  A felnőtt étkezés rezsije nagyon magas Izsófalván. Így 
kevesebb jut nyersanyagnormára. Ha csökkentenénk a rezsit, több maradna nyersanyagra, és 
még így is beleférnénk a normatívába, nem lenne ráfizetése. A gyermek étkeztetésen nincs 
rezsiköltség. Díjemelésre nem kerülne sor. Semmiféle plusz költség nem merülne fel. A 
konyhán történtek fejlesztések. A nyersanyagnorma emelése a minőség javulását 
eredményezné. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Egyedül itt működik a környéken a minta menza program. Napi 3 
alkalommal kapnak a gyerekek zöldséget, gyümölcsöt. A start munkában megtermelt 
zöldségféle is nagy segítséget jelent.  
 
Andó Zoltánné: Rudabányáról hordták az ebédet az öregeknek, míg a konyhát festették. Az 
volt a vélemény, hogy jobb a rudabányai konyha főztje. Talán a rezsi csökkentésével itt is 
javítható a minőség. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Rudabányán 550.-FT, Izsófalván 500.-Ft az ebéd. Ott 
egyébként is magasabb a nyersanyagnorma. Külön főznek a gyerekeknek, külön a 
felnőtteknek. Kétféle fűszerezés van. Itt ezt nem lehet megoldani, nincsenek meg a megfelelő 
tárgyi feltételek. Megbeszélték a konyha vezetőjével, hogy itt a gyermekadag kiszedése után 
még utána fűszerezik a felnőttek ételét. Az új előírások betartása után még ízetlenebb, és még 
kevésbé fűszeres ételt kaphatnak a gyermekek az egészséges életmódra nevelés miatt. Félő, 
hogy még több étel kertül majd a moslékba. 
 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A gyermekétkeztetés normáját, díját, rendeletben 
szükséges elfogadni a kimutatásban szereplők szerint. Tehát az óvodás gyermekek  normája 
280 Ft-ról 300.-Ft-ra, a napköziotthonos  gyermekeké  305.-Ft-ról 330.-Fr-ra, a menzásoké 
225.-Ft-ról 230.-Ft-ra emelkedne 2014. szeptember 1-től. Kéri a képviselő-testület döntését. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 szavazattal, egyhangúlag 
megalkotja a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 10/2014.(VIII.19.) önkormányzati 
rendeletet, mely a jegyzőkönyv 3.sz. mellékletét képezi. 
 
Fodor Albert polgármester: A magyar ember nem nagyon szereti a zöldséget. Ízesebb ételeket 
főznek, esznek. A rezsi változtatásával a minőség javulhat. Az előterjesztést elfogadásra 
javasolja: 
 
 
A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete  6  igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

44/2014.(VIII.18.) Határozata 
az étkezési norma módosításáról 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat a vendég étkeztetés 
normáját 216 Ft-ról 245 Ft-ra térítési díját  495 Ft-ról 
500.-Ft-ra emeli. 
 
Utasítja a konyha vezetőjét, hogy szeptember 1. apjától 
fenti díjak alkalmazásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: önkormányzati konyha vezetője 
Határidő: 2014. szeptember 1. 

 
 
 

Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül  az indítványok, javaslatok, tájékoztatók c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A Kazincbarcika és Térsége Többcélú Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodását már nagyon sokszor módosították. A társulás már csak a 
belső ellenőrzési feladatok ellátása miatt működik. A hivatalok nevében történt változások 
miatt javasolják az újabb módosítást. Javasolja az elfogadását. 
Fodor Albert: Formai dolog. Javasolja elfogadni. 
 
A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete  6  igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

45/2014.(VIII.18.) Határozata 
A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat a Kazincbarcika és 
Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja. 
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Galyas András képviselő: Javasolja, hogy még az október 12-i választások előtt kerüljön sor 
az Idősek Napja megrendezésére. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Október 1-jén van az Idősek Napja. Legyen akkor 
megrendezve.  
 
Andó Zoltánné képviselő: Javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot Hadobás Sándor műv. ház 
igazgatóval, aki gondoskodik a műsorról. A vendéglátást a tavalyihoz hasonlóan kell 
megszervezni. 
 
Galyas András képviselő: Szerencsésebb lenne, ha a műsort gyerekek adnák, nem az idősek, 
mert így úgy nézne ki, mintha magukat köszöntenék. 
 
Fodor Albert polgármester: Javasolja, hogy október 1-jén kerüljön megtartásra az Idősek 
Napi rendezvény. 
 

Az Önkormányzat a polgármester javaslatával egyetért, az Idősek Napi rendezvényt 
2014. október 1-jén rendezi meg. 
 

Andó Zoltánné képviselő: A kurityáni összekötőút kátyúzása közmunkaprogramban történik. 
Az arra járók panaszkodnak, hogy az oda kirendelt közmunkások fekszenek, nem dolgoznak, 
nem győzik kerülgetni őket.  Jobban oda kell figyelni, többet kell ellenőrizni őket. 
Felháborítónak találják ezt a viselkedést, nem halad a munka sem. 
 
Hodop Istvánné képviselő: A Gál portát megnyitották-e már a temető, vagy az Akác út felé 
közlekedők részére? 
 
Fodor Albert polgármester: Míg nincs elkerítve a megművelt terület, addig nem tudjuk 
megnyitni. Jelenleg nincs pénz a bekerítésre. A start munkára tervezett normatíva is csökken. 
Míg eddig 120 e Ft/fő összeggel lehetett tervezni, most ez kevesebb lesz, 110 e Ft/fő. 
 
Ezután az Önkormányzat zárt ülésen folytatja a munkáját 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 Fodor Albert       Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  
 polgármester          megbízásából távollétében 
 
 
                         Kovácsné Szalai Krisztina  
                       aljegyző, kirendeltségvezető 
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