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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. 
 
 
 
Szám:  145/12/2014. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-
én délután 15:30  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  
 
  
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 
 
 az ülés egész időtartamára 
   
  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltség-vezető   
 
az 5. napirendi ponthoz 
 
  Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella tagintézmény vezető 
 
A lakosság részéről megjelent 5 fő érdeklődő állampolgár. 
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel  mind a  7fő képviselő  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.) Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2014.évi költségvetési rendeletének módosítása  
Előadó:  Fodor Albert polgármester 

2.)  Tájékoztató  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 
Előadó: Fodor Albert polgármester 

3.) Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 
Előadó: Fodor Albert polgármester 
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4.) Beszámoló a Szivárvány Napköziotthonos Óvodában végzett munkáról 

Előadó: Hodop Istvánné intézmény vezető 
5.) Tájékoztató az Izsó Miklós Általános Iskola 2013/2014-es tanévben végzett munkájáról 

Előadó: tagintézmény vezető 
6.) Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 
 

Az  Önkormányzat az 1. napirendi pont keretén belül az Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
2014.évi költségvetési rendeletének módosítása c. napirendet tárgyalja.  
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 1. sorszám alatt. 
 
Galyas András képviselő: Mint a pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. 
 
Simon Lórántné képviselő:  Részt vett a bizottsági ülésen. Minden kérdésükre választ kaptak. 
Az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
Fodor Albert polgármester: Technikai átvezetésre került sor. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Át kellett vezetni a nyári gyermekétkeztetésre kapott 
támogatást, az IPR-es pályázatra kapott támogatást, a földalapú támogatást. Ezek 
jelentkeznek a bevételi és a kiadási oldalon is. 
 
Fodor Albert polgármester: Javasolja a rendelet megalkotását. 
 
A szavazásban 7 fő képviselő vesz részt. 
 

 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja a 11/2014.(IX.12.)önkormányzati rendeletet a  2014. évi költségvetésről szóló 
4/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét 
képezi. 
 
 
Az Önkormányzat a 2. napirend keretén belül Tájékoztató Izsófalva Nagyközségi 
Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 3. sorszám alatt. 
 
Galyas András képviselő: Mint a pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. 
 
Ötvös Béla képviselő: A bizottsági ülésen ezt is megbeszélték. Nem akarják önmagukat 
ismételni. A kérdéseikre megkapták a választ. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Részletesen megbeszélték az ülésen az előterjesztést. 
Összességében 40 %-on áll a bevétel és kiadás, mely jónak mondható. Takarékos 
gazdálkodásra törekedtek. Nincs indokolatlan kiadás. A közfoglalkoztatást 100 %-ban, míg  a 
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segélyt 80 %-ban támogatják, 20 % önerő kell hozzá. Ezért igyekeznek minél több embert 
bevonni a közfoglalkoztatásba. Az óvoda teljesítése 50 % körül van. A gazdálkodás  
megfelelő. 
 
Fodor Albert polgármester: Nem sok szakfeladat van.  
 
Andó Zoltánné képviselő: Elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Bibliák István képviselő: Az előterjesztést elfogadásra javasolja. Mit lehetne tenni a saját 
bevételek növelése érdekében? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Megtervezzük, hogy milyen saját bevétel várható, de azt, 
hogy mennyi lesz valójában, nem lehet tudni. Nem tudjuk, hogy mennyi fuvardíj fut be, hányan 
fognak étkezni, hányan fizetik be a kommunális adót. Kevés, kb. 7 millió Ft iparűzési adó 
folyik be. Ebből kell fizetni a szemétszállítást, virágosítani,, parkokat fenntartani, 
közvilágítást fizetni. Ezt lehetne szabadon felhasználni, de ez nagyon kevés. Nagyobb 
vállalkozó kedvre lenne szükség, több vállalkozásra, akkor lenne több az iparűzési adó 
bevétel. A vállalkozásokat felsőbb szinten kellene támogatni.  
 
Bibliák István képviselő: Kevés az a pénz, amit szabadon fel lehet használni. 
 
Fodor Albert polgármester: Kevés pénz marad itt a gépjárműadóból, és kevés a kommunális 
adó bevétel is. Próbálkoztuk idehozni a vállalkozókat, de nem sok sikerrel. 
Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
A szavazásban 7 fő képviselő vesz részt. 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete  7  igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

49/2014.(IX.11.) Határozata 
az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról 

 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat az I. félévi 
gazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadja. 

 
 

Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül a Javaslat a közterületek elnevezéséről és a 
házszám megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására c. napirendet 
tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 4. sorszám alatt. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Eddig nem volt ilyen rendelet, Nem volt belőle gond, 
nem volt rá szükség. Az új önkormányzati törvény szerint kötelező a rendelet megalkotása. A 
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rendeletben foglaltak jelenleg feladatot  nem jelentenek  az önkormányzat, vagy a hivatal 
számára. Az utcanév változtatásnak pénzügyi kihatása van. Azt jelenleg nem tervezzük. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Kötelező rendelet. Részletes szabályozás. Elfogadásra javasolja. 
 
A szavazásban 7 fő képviselő vesz részt. 
 

 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, egyhangúlag megalkotja a  közterületek elnevezéséről és a házszám-
megállapítás szabályairól szóló 12/2014.(IX.12.)önkormányzati rendeletet. 
mely a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi. 
 
 
Az Önkormányzat a 4. napirendi pont keretén belül a Beszámoló a Szivárvány 
Napköziotthonos Óvodában végzett munkáról c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyv 6.sz. mellékletét képezi. 
 
Hodop Istvánné képviselő, óvodavezető: Örül, hogy elkészíthette a beszámolót. 1 éve önálló 
az óvoda. Minden óvodai rendezvényre meghívnak minden képviselőt, kéri, hogy menjenek el. 
 
Simon Lórántné képviselő: Szép, összeszedett beszámoló. Az alapítvány is jól működik. A 
rendezvények színvonalasak. A felső épület felújítása tervbe van véve. 
 
Hodop Istvánné képviselő, óvodavezető: Használják az épületet, ami fontos, azt 
megcsináltatják. 
 
Fodor Albert polgármester: Az óvoda felújítása a járási tervben szerepel. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: A fűtés szétválasztása nem lesz egyszerű. 
 
Hodop Istvánné képviselő, óvodavezető: Az óvoda alsó épületénél indokolt lenne az 
ablakcsere. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Pályázni kell rá. 
 
Galyas András képviselő: Tartalmas a beszámoló. Köszöni az elkészítést. Ha van rá mód, új 
óvodát kell építeni. 
 
Hodop Istvánné képviselő, óvodavezető: Az óvodai létszám nem csökken, sőt emelkedik. Van 
bejáró gyerek is. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző:  Az  óvodai oktató nevelő munka magas színvonalú. Jó a 
kapcsolat az önkormányzat és az óvoda között. Csak két hét volt a nyári zárva tartás. 
Térfigyelő kamerára lenne szükség, de hiába pályáztak már kétszer is, nem nyertek. 10 millió 
forintba kerülne a falu bekamerázása. Saját erőből nem tudjuk megoldani. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Legalább 1 kamera kellene. 
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Fodor Albert polgármester: Az intézményeknél, majd a faluban is kellene kamerákat 
kihelyezni. Ez egy folyamat. 
 
Bibliák István képviselő: Szép anyag. Javasolja, hogy a következő testület is ismerje majd 
meg. 
 
 
Hodop Istvánné képviselő,óvodavezető: Köszöni a lehetőséget, hogy beszámolhatott. 
 
Fodor Albert polgármester:  Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
 
A szavazásban 7 fő képviselő vesz részt. 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete  6  igen szavazattal, 1 
tartózkodással,  ellenszavazat  nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

50/2014.(IX.11.) Határozata 
Szivárvány Óvoda beszámolójának elfogadása 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
a  Szivárvány Napköziotthonos Óvoda munkájáról szóló  
beszámolót elfogadja. 
 

 
Az Önkormányzat az 5. napirendi pont keretén belül a Tájékoztató az Izsó Miklós Általános 
Iskola 2013/2014-es tanévben végzett munkájáról c. napirendet tárgyalja. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyv 7.sz. mellékletét képezi. 
 
 
Fodor Albert polgármester: Köszöni a tájékoztatót. Örül, hogy az iskolások száma nem 
csökken, inkább növekszik. 
 
Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella tagintézmény vezető: 2012. december 31-től a KLIK-hez 
tartoznak. A kapcsolat jó. Az önkormányzattól kapnak segítséget, ha kérnek. A tetőfelújítást 
köszöni. A tornateremről folyamatosan lopják a csatornát, így a fal felázik. A tető is rossz. 
Ennek ellenére inkább ezt használják, nem akarnak eljárni Izsófalváról. 150-160 tanuló van. 
Ebből 13-14 a bejáró. Nincs nagy probléma a cigány gyerekekkel. A Határtalanul program 
keretén belül Felvidékre készülnek. A nyári étkeztetést köszöni.  Szeretnének egy kinti ping-
pong asztalt. ŐK adnák az anyagot, csak szakmunkások kellenének, akik megcsinálják. Az 
udvar saras, a csapadékvíz gyűjtő rész megsüllyedt. A nagykapu körül kátyúk keletkeztek. A 
kerítés festése lenne indokolt. Ezeket a dolgokat a tankerület nem támogatja, az 
önkormányzatnak, mint tulajdonosnak kell megoldania. A kamera felszerelése indokolt lenne. 
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Andó Zoltáné képviselő: Részletes beszámoló. Az iskola hangulatos. Szükség lenne 
tornateremre, logopédusra, pszichológusra. A falu életében jelen van az iskola, lehet rájuk 
számítani. 
 
Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella tagintézmény vezető: Elvándorolnak a szakemberek, ezért 
nincs logopédus és pszichológus. 
 
Galyas András képviselő: Köszöni a beszámolót és a pedagógusok munkáját. Az iskola 
udvaráról el kellene bontani a beton alapot, ha nincs rá szükség. 
 
Hodop Istvánné képviselő: A beszámoló tartalmas, tiszta, világos. 
 
Bibliák István képviselő: A következő testületnek ezt is meg kell ismernie. 
Mindkét intézménybe öröm bemenni. 
 
Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella tagintézmény vezető: A szakos ellátottság 100 %-os, ez a 
KLIK-nek köszönhető. 
 
Ötvös Béla: Rend, fegyelem van az iskolában. A rendezvények színvonala emelkedik. 
 
Fodor Albert polgármester: Köszöni a start munkás képzésben való munkájukat. Az iskola 
fejlesztése, ill. tornaterem építése a  megyei programban szerepel. 
Javasolja a tájékoztató elfogadását. 
 
Az Önkormányzat az Izsó Miklós Általános Iskola 2013/2014-es tanévben végzett munkájáról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Az Önkormányzat a 6. napirendi pont keretén belül az indítványok, javaslatok, tájékoztatók c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Döntenünk kell a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozásról.  
 
Fodor Albert polgármester: Nem lehet elvenni a lehetőséget a következő testülettől. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Javasolja a támogatást. Nem megterhelő. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Kiváló képességű gyermekek támogatására szolgál. 
Csatlakozzunk hozzá. 
 
 
A szavazásban 7 fő 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 

51/2014.(IX.11.) Határozata 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő 

csatlakozásról 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkörmányzat képviselő-testülete 
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztön-díjpályázathoz. Felhatalmazza a polgármestert az 
erről szóló nyilatkozat aláírására, és utasítja, hogy az aláírt 
nyilatkozatot határidőben küldje meg az Emberi Erőforrások 
Támogatáskezelő Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer címére 
Felelős: polgármester 
Határidő: 8 nap 
 

 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A közbeszerzési tervet módosítani szükséges ahhoz, hogy 
a KEOP  pályázatot szeptember 22-ig be tudjuk nyújtani. A pályázat szerint a felújítást 2015. 
április 15-ig be is kell fejezni. 
 
Bibliák István képviselő: A pályázatot be kell nyújtani, mivel önrész nem kell hozzá. 
 
 
A szavazásban 7 fő képviselő vesz részt. 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete  7  igen szavazattal, ellenszavazat  
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

52/2014.(IX.11.) Határozata 
Közbeszerzési terv módosítása 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi 
Közbeszerzési Tervét jelen határozat melléklete szerint 
módosítja. 
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Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Az összeférhetetlenség vizsgálata miatt 3 
szavazatszámláló bizottsági tag esik ki a bizottsági munkából. Vannak ugyan póttagok akiket 
be lehet vonni, de így póttag nem marad. Ezért javasolja póttagként megválasztani Kiss-
Varga Anita izsófalvai lakost. 
 
A szavazásban 7 fő képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete  7  igen szavazattal, ellenszavazat  
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

53/2014.(IX.11.) Határozata 
Szavazatszámláló Bizottság póttagjának megválasztása 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a helyi önkormányzati választások szavazatszámláló 
bizottságába póttagnak  Kiss-Varga Anita Izsófalva, 
Munkás út 4 sz. alatti lakost megválasztja. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 
megválasztott tag eskütételéről és felkészítéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 15 nap 
 

 
A lakosság részéről megjelent Bacskovszki Rezső kér szót: 
 
Bacskovszki Rezső: Be van nőve sással a patak. Mielőtt bejön az esős idő, valamit kezdeni 
kell vele. 
 
Fodor Albert polgármester: Van egy 5 fős brigád, akik ezt csinálják. 
 
Bacskovszki Rezső: A kapu elé ő virágokat ültetett, ezért kért, hogy előtte ne kaszáljanak, 
majd ő megcsinálja. Emiatt vitába keveredett a munkások vezetőjével. 
 
Fodor Albert polgármester:  Az volt az utasítás, hogy mindenki előtt kaszáljanak. Emiatt 
lehetett a vita. 
 
A lakosság részéről megjelent Simon Ottó kér szót. 
 
Simon Ottó: Nem tudja, hogy mennyire etikus volt, hogy a helyi választási bizottság elnöke 
kampányolt az egyik  polgármester jelölt mellett. A jelölteket nem hívták meg a sorsolásra, 
ahol a szavazólapra történő felkerülés sorrendjéről döntöttek. Ez törvényes volt így? 
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Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A sorsolás a HVB feladata volt, mely  a törvénynek 
megfelelően zajlott. A jelölteket nem kellett meghívni a sorsolásra. Visszautasítja azt, hogy a 
jegyző, vagy a HVB, bármiféle törvénysértést követett volna el.  
 
Ötvös Béla alpolgármester: Azt beszélik, hogy ő az iskolában kampányolt. Ez nem igaz. Nem 
járt ott hónapok óta. 
 
Simon Ottó: 3 tanerő ment el hozzá, hogy elmesélje, hogy az alpolgármester az iskolába 
kampányolt. 
 
Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella tagintézmény vezető: Ő mint az intézmény vezetője 
tanúsíthatja, hogy ez nem igaz. 
 
Ezután az Önkormányzat zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
Galyas András képviselő távozik az ülésről 

 
 
 

K.m.f. 
 

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

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


