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2019. 20-án,Juruus

Hadobás sándor mb. vezető

Dr. Sivak J őzsef bé.ziorvos

Lakosság részérőljelen van: 1 fő

Simon ottó polgármester: Köszönti amegjelenteket. A jelenléti iv alapjánmegállapítja,hogY az

ülés határo"uikép.., mivel a 7 fő képviselő közül 6 fo megjelent, Így azt megnYitja. Javasolja a

fogászattevékenységéről és aháziorvos tevékenységéről szóló tájékoztatő megcserélését.

Javaslatot tesz az tilés napirendi pontjaira, melyet a jelenlévők egyhangŰIag az alábbiak szerint

fogadnak el: l

1. Javaslat a képviselő_testület szervezeti és működési szabályzatárŐ| szŐ|Ő 212018. (II.16.)

önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Simon Ottó polgármester

2. "Iájékoztató a Művelődési Ház 2018. évben végzett tevékenységéről
Előadó: Hadobás Sándor mb. vezető

3. Tájékoztató a településen működő fogorvosi szolgálat tevókenységéről
Előadó: Dr. Tátrai Gyula fogorvos

4. Tájékoztató a településen működő háziorvosi szolgálat tevékenységéről
Előadó: Dr. Sivak Jőzsefhéni orvos

5. Javaslat újbóli pá|yázatkiírására a megüresedő védőnői álláshelyre
Előadó: Kovácsné Szalai Krisztina a|jegyző

6. Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 
L



1. Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabálYzatáról szőlő 212018. (II.16.)

önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Simon Ottó polgármester

Az előteriesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza,

Simon ottó potgármester: Felkéri Kovácsné Szalai Krisztina allegyzőt, hogy tájókoztassa a

Képviselő -testületet a napirendi ponttal kapcsolatban,

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyzőz Tájékoztatja a KépviselŐ-testületet, hogY a Borsod-Abaúj-

ZempIénMegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi FelÜgyeleti Osztá|YavizsgáIta

az önkorményzatok Szervezeti és Működési SzabáIyzattí.. A vizsgáIat során azt a megáIlaPÍtást

tette, hogy a 61. § (1) bekezdés b) pontjában,, A képviselő-testület állandó bizottsága tag|ainak

száma 5 fő képviselő. A ,,képviselő" sző YJrírása azért lényeges, mert Így egyértelmŰ, hogY nincs

külsős tag.

Simon ottó polgármester: Felkéri Galyas András bizottság elnök urat, hogy tájékoztassa a

Képviselő-testületet a Bizottság döntéséről.

Galyas András képviselő: Tájékoztatla a Képviselő-testületet, hogy a Bizottság elfogadásra

javÁolja a képviselő_testület szervezáti és működési szabáIYzatarőI szólÓ 2l20I8. (II.16,)

önkormányzati rendelet módosítását.

Simon ottó polgármester: Ha nincs kérdés, kéri, hogy szavazzanaka kéPviselŐ-testÜlet szervezeti

és működés í szabályzataról szóló 2l20I8. (II.16.) önkormanyzati rendelet módosításárÓl.

Aszavazásban résztvevők számaz 6 fő

Izsófalva Nagyközség önkorm ányzata Képvisető-testülete 6 igen szavazattalo tartózkodás és

ellenszavazat nélkül megalkotja a 7t20!9. (VI.21.) önkormányzati rendeletét a kéPviselŐ-

testület 2l20t8. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A 7 tz1lg. (VI.2 1.) önkormányzati rendeletet a j egyzőkÖ nW 2. melléklete tarta|mazza.

2. T ájékoztato a tvttiv"lőd ési Ház 2018.évb en v égzetttevékenysé géről

Előadó: Hadobás Sándor mb. vezető

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3, melléklete tartalmazza.

Simon ottó polgármester: Felkéri Hadobás Sándor megbízott vezetőt, hogy tájékoztassa a

Képviselő-testületet a napirendi ponttal kapcsolatban,

Hadobás Sándor művelődési vezetőz Tájékoztatja a KépviselŐ-testÜletet, hogY aZ eIŐző

beszámolási időszakhoz képest nem történi jelentős váItozás. Izsó MiklÓs MŰvelŐdési Ház,

Könyl,tár és EmIéL<ház 1950 őta községünk kulturális-közösségi életének kÖzPontja.

Áiáía""rragban elmondható, hogy a lakosság művelődési igényei az utőbbi években jelentósen

átalakultak. Ennek sokféle oka van, példáu1 a számítőgép-használat és az internet rohamos

terjedése. Tájékoztatja a Képviselő-tástületet, hogy a Református Egyhaz hozzé4ára|ásáva|

lemásolta arégí "gyi*, 
u.ryJkörryrreket az 1700-as évektől. A honlapon folYamatosan bővíti a

településről megielént cikkeket. Támogatják a Nemzetiségi Önkormányzat kulturális rendezvénYeit



is, de itt szeretné felhívni a figyelmet egy 16,20 év

verekedést is provokáltak ilyen rendezvényen,

agresszív fiatal csoportra, akik már

Simon ottó potgármester: Tud az incidensről. Véleménye szerint azÍIYen rendezvénYekre, nem

helyi polgarőröket kell hívni, hogy biztosítsák a helyszínt. A Falunapon is külsős polgarőrök

,rot tut 3.t.n lenni, és soha nem volt még probléma,

Hadobás sándor művelődési vezető: Ha már szőba

testüietet, hogy a programban szereplő Tancstúdió díját
került a Falunap, tájékoúarja a Képviselő-
idén is ki tudja ftzetni a MűvelődésiHáz,

Simon ottó polgármester: Nagyon szépen köszönik. Érdeklődik az lzső MiklÓs ereklYével

kapcsolatban. Hogy á11 jelenleg az rj;gy?

Hadobás Sándor művelődés ivezetőz Folyamatban van, szakértői véleményt szereznekbe rÓla,

Galyas András képviselő: Köszöni a beszámolót. Mar volt szerencséje meghallgatni Hadobás

sánáor urat egy budapesti előadáson, és nagyon tetszett neki.

Hadobás sándor művelődés ivezetőz köszöni szépen. Fontos feladatnak tartja, hogy megossza az

emberekke I azokataz információkat is Izsó Miklór.ál kup".o1atban, melyekről még nem hallottak,

kovácsné szalai krisztina aljegtzőz Az egyik szeme sír, a másik nevet. Örü1' hogy ilyen

közművelődési szakembere van irúrutu*ut , Sír, mert nem tudja, hogy mi lesz 10 év múlva, ki fog

majd a nyomdokaiba lépni? Nem ismer olyan személlt, aki alkalmas lenne effe a feladatra,

Hadobás Sándor úr esetleg tud valakit, aki akálmas lenne majd, Itogy átadla ezt a tudást?

Hadobás Sándor művelődési vezető: Minden anyag, amit összegyűjtött egYben van, Izsófalván

nincs olyan személ}, akinek át tudná adni. örömmel fogadna bárkit, aki érdeklŐdést mutatna a

kutatással kapcsolatban.

Simon ottó polgármester: Köszöni a tartalmas tájékoztatőt. Ha nincs tÖbb kérdés, kéri, hogY

szayazzanak a Művelődésí Ház 2018. évben 
-végzett 

tevékenységéről szőIő Íájékoztatő

elfogadásáról.

Aszavazásban résztvevők számaz 6 fő

Izsófalva Nagyközség önkorm ányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal' tartózkodás és

ell en s z av az a t n élkü l az a|ábbi határ ozatot hozzaz

Izsófalva Nagyközség Önkorm ányzata
Képviselő-testületének

40 l 2019 . (VI.20.) önko rmán y zati határ ozata

aMűvelődésiHáz2018.évbenvégzetttevékenységóről
szóló táj ék oztatő elfogadásáról

Izsó falva N agyközs é g önkormány zata Képvisel Ő -te stiilete elfo gadj a

a Művelődési Haz 2OI8. évben végzelt tevékenységéről szóló

ájékoztatőjtí,.

3. Tájékoztató a településen működő fogorvosi szolgálat tevékenységéről

Előadó: Dr. Tátrai Gyula fogorvos

Azelőterjesztéstajegyzőkönyv4.mellékletetartalmazza.



Simon ottó polgármester: Felkéri Dr. Tátrai Gyula képviselŐt, hogY tájékoztassa a KéPviselŐ-

testületet a napirendi ponttal kapcsolatban,

Dr. Tátrai Gyula képviselő: Az előző ével<hezképest nem történt jelentős váItozás, inkább csak a
l, *^^ ^ l.Áonnnfi

í;Já";;""1,ö"urifi""l" űű;-; amortizácró ellentételezése nem jelenik meg a közPonti
- -: t - l^- ,^-^-^21, oo

i#;rJ;;;;;';;;*^ gy"t,"uű iehertilő javítási és ka.rbantartá.i. kénl:i:l:Y 
.?:

;,ffifiőrá, jíu,",\i' e, "árra,t 
",Úgát 

komoly kihiuar.á teszik, már-már veszéiYeztetik,
.:-^^1---A^^1. +x*^+1o_oL o phhez rninrlen

ffifi".;:T'JriJÍu.i"u beteg elégedettség"íré^yábu Lató törekvések töretlenek, s ehhez minden

p artnerüktó l s zíve s en .,. r 
"r,ék ryh9:"jq1 " 

é?:'i,,ötl etet 
:,_ ::911,^: 

g:';
U4l Lllwl u\lv

Sok minde n, az épilet elhelyezkedésébál udódóun pozitívan hat a fogászatra is, p|,is, pl. pályázat során

épület felújítások.
Bízikbenne, hogy a jövőben lesz lehetőség páIyázatotbenyújtania afogászatfejlesáésére is,

ötvos néta képviselő: Két dologgal kapcsolatban szeretne érdeklődni - Az egYik az, hogY

megoldódott-e már a fogászat takantas:a? Á másik pedig, hogY jól olvasta a tájékoztatóban' hogY

bútórc serére l enne szüksé g ? Ez az önkormány zat feladaía?

Dr. Tátrai Gyula képviselő: Nem az önkormányzat feladata a bútorok cseréje. JÓ lett volna

pályázatkeretében ,''"gitaurri a bútorok cseréjét, de próbálnak valamilyen megoldást taláInirá,

Simon Zo|tán Zso|talpolgármester: Mi történt ezekkel a bútorokkal? BÚtorlaPbÓl készÜltek, vagY

rozsdamentes anyagból?

Dr. Tátrai Gyula képviselő: A búrotok olyan idősek, mint amióta itt dolgozik,

Simon ottó polgármester: Tájékoztatja atiszteltKépviselŐ-testiiletet, hogY nem tudja megoldani a

takarítást.Nincs olyan személy, ur.i.rri'arárj iibgar)xakarítását,akarkit meg nem kÜldl:t oda' A

takarítónők munkaideje 1 őrátő| ts c,rirgiarta k6zmunka programban, a fogászatnak pedig csak a

rendelési időn kívüli takarítás jöhet Jzóba. A bútorcseiével kapcsolatban elmondja, hogy az

Önkormányzatnak j elenleg nincs rá fedezeJe,

Dr. Tátrai Gyula képviselő: A háziorvos is alapellátási feladatot \át el, ott van takarítás, Ha a

Képviselő_testület kilónbséget kívan tenni két alapellátást ellátó közÖtt, akkor irjale határozatban'

Szóban és írásban is kéri, hogy reagá§anak a kérésre,

Simon Ottó polgármester: Most kapott a váIlalkozás

testület hozta a iatározatot a takarítással kapcsolatban,

leírtakat, meft nincs embere effe a feladatra, Oldja meg a

iu"gy 
"ráMrsa 

fel a másik két települést, hogy adjanak neki

szo|gáltatta a Kft . takarítását.

fejkvóta emelést. 2016. évben az e|őző

}Íem tudja végrehajtani a határozatban

Kft. a plusz pénzbőI, amihezhozzé4utott,

takarítónőt, mivel eddig Izsófalva ingyen

simon ottó polgármester: köszöni a tartalmas tájékoztatőt, Ha nincs több kérdés, kéri, hogy

szavazzanak a településen működő 
- 

rogo*orl szolgáIat tevékenYségéről szóló tájékoztatő

elfogadásáró1.

A szavazásban résztvevők számaz 6 íő

Izsófalva Nagyközség önkorm ányzata Képviselő-testÜlete 6 igen szavazattalo tartózkodás és

ellen sz av az ai n élkü l az alábbi határ ozatot h ozza z

Izsófalva Nagyközség Önkorm ányzata
Képviselő-testületének

41, l 20|g . (VI.2 0.) önko rmány zati határ ozata

a településen működő íogorvosi szolgálat tevékenységéről



Izsőfalv a Nagyközsé g Önkormany zata Képviselő -testülete elfo gadj a

a települései- mtitoáO fogorvosi szolgálat tevékenységérŐl szóló

tájékoztatőját.

Simon ottó polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzana!< a fogászati szo]'gáJ.at

takarítása körüli he|yzet megoldásárÓl szóló 3212016, (VIII.ll.) ÖnkormánYzati határozat

visszavonásaró1.

ötvtis Béla képviselő: Meg szeretné jegyezni, hogy íragyon méltatlan ez az eljarás, sokka1

fontosabb dolgok vannak, amikkel foglalkoiniuk kellene, Nem kellene effe a szintre lesÜllYedni,

simon ottó polgármester: Megmondta, hogy ad egy névsort a közfoglalkoáatottakról, és

váIaszthatnak közülük. Könnyű ú[y beszéini, hógy minden hatérozat alatl" az van, hogY felelŐs a

polgármester.

Dr. Tátrai Gyula képviselő: Bejelenti személyes érintettségét.

Simon ottó polgármester: A személyes érintettségre való tekintettel, kéri a KéPviselŐ-testÜletet,

hogy szavazrÁuÉarról, hogy Dr. Tátrai G:,ula képviselő résá vehet_e aSzayazásban.

A,szavazásban résztvevők számaz 6 fő

[zsófalva Nagyközség önkormányzata Képvisető-testülete 3 igen

szav azattal, 3 eilen sz aíazattal és ta rtózko dás nélkül nem hozott dÖ ntést,

Simon ottó polgármester: Feleslegesnek tartja feltenni igy szavazásra a lratarozat visszavonását,

hiszen ugyanez 1enne a végeredmény. raléUoztatlu u képrriselő+esttiletet és jegYzőkÖnYvbe

mondja, hogy nem tudja betart ani a 3zi2}to. (vttt.it.; ont orrninyzatihatározatot Nincs embere,

aki a takarítást el tudná végezni a fogászaton,

Simon Zo]ttán Zso|t alpolgármester: Hogy szavazhat Dr. Tátrai Gyula képviselő azza|

kapcsolatban, hogy szavazhat,e az őt érirÍ.ő ügyben?

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyzőz A törvény megengedi,
I

4. Táiékoztató a településen működő háziorvosi szolgálat tevékenységéről

Előadó: Dr, Sivák Jőzsefháziorvos

Simon ottó polgármester: Feikéri Dr. Sivák József háziorvost, hogy tájékoztassa a KéPviselŐ-

testületet a napirendi ponttal kapcsolatban,

Dr. Sivák József háziorvos: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a tavalYi évhez kéP9;t nincs

sok változás. Jelenleg olyan W;0 fő u pa.i.rrrót szérna. Továbbra is egy asszisztensnőt alka]'maz,

aki2OL9.december "igeig 
fog dolgozni utana új asszisztensnő után kell néznie,

Tudomása szerint az önkormányzat nyújtott Le pályázatot orvosi rendelő felújítására, eszkőz

beszerzésre . Bízíkbenne, hogy a hianyosúgokat így pótolni tudják. A rendelő megkÖzelÍthetősége

problémás, véleménye szerint a teíet *á ,r.-- kellene megvámi a lépcső burkolásának a

felújításával. Számítógépcsere is esedékes lesz, A betegellátás továbbra is zavartalanul műkÖdik,

Simon ottó polgármester: Az orvosi rendelőhöz vezető lépcső burkolását mindenkéPPen meg kell

o ldani a az ö nkormán y zatnak, v agy p áIy énat út1 án, vagy önerőb ő 1,

erá"r.rtiait, hogy tetiezi_e,hogy miután lejár aszerződése elmegy?



Dr. Sivák József háziorvos: Az OEP felé mrár lejárt, de nem szeretne elmenni.

Dr. Tátrai Gyula képvisető: Tisztában van vele, hogy a fiatalok körében nem túl népszení vidéki
alapellátást elvállalni. Itt van példanak, hogy a megüresedő védőnői állásra egyetlen 

-pályázat 
sem

érkezett. Az önkormányzat sok mindent megtehet annak érdekében, hogy az orvosát megtartsa, és
ha ennek a lehetőségei rendelkezésre állnak, akkor tegye is meg. Nem sok önkormányzat
dicsekedhet azzal, hogy teljes egészségügyi infrastruktúrát lefedő szolgáltatásokkal rendelkezik.
Köszöni, hogy itt van Dr. úr, és nem szándékozik elmenni.

Simon Ottó polgármester: Köszöni a lakosság nevében is a munkáját, hiszen egy telefon, és
mindig ott van, ha szükség vanrá.

Kovácsné SzalaÍ Krisztina aljegyzőz Ha mir szőba került a jövő, az igyelettel mi a terve Dr.
úmak?

Dr. Sivák József háziorvos: A szerződésben foglalt időpontig - jövő év decemberéig _ tudják
biztonsággal vállalni a kolléganővel az ügyeletet, de a későbbiekben nem szeretné az ügyeletet
üzemeltetni. Úgy gondolja, hogy hosszú távon nem lehet alapoznia jelenlegi felállásra.

Simon Ottó polgármester: Köszöni a tartalmas tájékoztaíót. Ha nincs több kérdés, kéri, hogy
szavazzanak a településen működő háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztatő
elfogadásáró1.

A szavazásban résztvevők száma: 6 fő

Izsófalva Nagyközség Önkorm ányzata Képviselő-testülete 6
ellen szav aza t n élkü l az alábbi határ ozatot h ozzaz

szav azatta|, tartőzkodás és

Izsófalva Nagyközség Önkorm ányzata
Képviselő-testületének

42 12019. (VI.20.) önkormányzati határozata
a település en műkö d ő háziorvos i szolgáIat tevékenysé gér ől

Izsófalva Nagyközség Önkorm ényzata Kópviselő-testülete elfogadj a
a településen működő háziorvosi szolgálat tevékenységérőI szőlő
tájékoztatőját.

Lakosság részéről Bacskovszky Rezső: A munkahelyi kiégést hivatalos is betegségnek
nyilvánították, Van-e esetleg valamilyen szűrő, ellenőrző vizsgáIat erre?

Dr. Sivák József háziorvos: Attól, hogy csak most nyilvánítottak valamit betegségnek, az nem
jelenti azt, hogy eddig nem volt jelen. Véleménye szerint a munkahelyi kiégés egyre inkább
előtérbe fog kerülni. Jelenleg nem hallott még szűrővizsgálatról ezzel kapcsolatban, lehet
pszichiáter ki tudja ezt vizsgálni.

5. Javaslat újbóti pá|yázat kiírására a megüresedő védőnői álláshelyre
Előadó: Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző

Az előterjesztést a jeg,,zőkönw 5. melléklete tartalmazza.

Simon Ottó polgármester: Felkéri Kovácsné Szalai Krisztina aljegyzőt, hogy tájékoztassa a
Képviselő-testületet a napirendi ponttal kapcsolatban.

igen
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kovácsnó szalai krisztina aljegyző: sajnos nem érkezett egyetlen pályánat sem a megüresedó

védőnői álláshelyre , így a páIyazat rijuoti kiírása sziikséges. Szegőné .Drga Mária v,e,dőnő

jogviszonya június io-í"a-"grrúrrik íiv uvédőnői tevékenYség tovább.ra is helYettesítéssel kerÜl

biztosításra . Bizlk benne, hogy a moíi ,regrő védőnők közül valaki lát majd lehetőséget a

településben.

simon ottó polgármester: Ha nincs több kérdés, kéri, hogy szavazzanak a megüresedő védőnői

álláshelyre új bóli pály énat kiírásaról,

A szavazásban résztvevők számaz 6 fő

Izsófalva Nagyközség önkorm ányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazatta|o tartőzkodás és

ellen szav azat n élkül az a|ábbi határ ozatot h ozza z

Izsófalva Nagyközség Önkorm ányzata
Képviselő-testületének

43 t 20tg . (VI.20.) önkormány zati határ ozata

a megüreseoő vBoőnői álláshely újbóli pályázat kíírásáról

Izsófalva Nagyközség önkormanyzatának Képviselő_testülete

páIyénatot hirdet védőnői munkakör betöltésére az előterjesáésben

me gi smert páIy azati kiírás szerint,

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6, Indítványok, j avaslat ok, tájékoztatók

Simon ottó polgármester: Azltg.szeptember 7-ei Falunapratervezettprogramok Ieírását azilés

előttaKépviselő-testületrendelkezésérebocsátotta.

Dr. Tátrai Gyula képviselő: Kéri polgármester úrtól, hogy a programok mellé kerii§ön

feltüntetésre a költségük is.

Simon ottó polgármester: Sajnos fejből nem tudják minden fellépőnek a Őtlát, de a holnapi nap

i"iy.rra, rinitaia programterve t a bozzátartozó költségekkel feltüntetve,

kovácsné szalai krisztina aijegyzőz Nagyjából tudjak a költségeket. A tancstudió koltsége

60. 000. _Ft, a G ézsngúzok gye.ekrriűsor 2 5 .000. _Ft. Kacor Feri 3 00, 000, _Ft,

Tájékoztatla a Képviselő_testülete! hogy az elnyert páIyazatből 1 Mitlió Ft_ot idón fel lehet

használni u nat,rrraira , ,zenkívül a uuvJioaes iHaz és az egyhtz is támogatj a a rendezvénfi,

öwos Béta képviselő: A költségvetést fogja érinteni?

Kovácsné Szalai Krisztina a|jegyzőz lgen, fogja érinteni, 2 Millió Ft-ot tervezett be a KéPviselŐ-

testület a rendezvényre.

Galyas András képviselő: Főzőverseny lesz?

simon ottó polgármester: Lesz lehetőség főzni, de nem lesz verseny,

ötvos Béta képviselő: Korábbi ciklusokban jellemző volt, hogy egy fiiggetlen könywizsgálő

ellenőrzést tartoii az önkorm ínyzatná|. Kéri, hogy erre most is kerÜ!Ön sor,



Simon Ottó potgármester: A könywizsgálő költsége 400-500 ezerFí,

Kovácsné Szalai Krisztina a|jegyzőz Most ellenőrizte az Önkormányzatot a Kincstár is.

Korábban, Ita az Önkormanyzat hitelt vett fel, akkor kellett könywizsgálót alkalmazni. Amíőta
aljegyzőként dolgozik a településen - 2013-tól - nem volt szükség könywvizsgálóra.

ötvtis Béla képviselő: Véleménye szerint, kérjenek egy fuaján|atot, aztánmajd meglátják.

Simon Ottó polgármester: Kéri a Képviselő-testület, hogy szavazzanak könywizsgálÓi
ellenőrzésr e ar qánlat kérésérő l.

A szavazásban résztvevők számal 6 fő

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen
szavazattaI,3 ellenszavazatta| és tartózkodás nélkül nem hozott dÖntést.

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Té$ékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a közművelődési

szakmai tevékenysé get végző személyek és szervezetek méltó elismerése érdekében a Nemzeti

Művelődési Intézet 2Ot9. február 15-én hat díjat alapított. Véleménye szerint Hadobás Sandor

művelődésivezetőmegérdemli, hogy felterjesszék ur,,Í|Lyé, Gyula Közművelődési Eletműdij"-ra,

,,Illyés Gyula Közművelődési Életműdíj" azokrtak a közösségi művelődés területén dolgozó

szakembereknek adományozhatő, akik kiemelkedő tevékenységiikkel a helyi társadalom

életerejének erősödéséhez, valamint a szak<rnai utánpótlás fejlesztéséhez meghatározőart

hozzáj árulnak, minte gy é l etmű- el i smeré sként.

Simon Ottó polgármester: Kéri, hogy szav,azzanak Hadobás Sándor művelŐdési vezető

felterj eszté sér őI az,,I11yé s Gyula Közműve l ődé si Eletmű dt1",r a

A szavazásban résztvevők száma: 6 fő

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,, tartőzkodás és

ell en sz av az at n élkü l az a|ábbi határ ozatot hozzaz

Izsófalva Nagyközség Onkorm ányzata
Képviselő-testületének

4412019. (VI.20.) önkormányzati határozata
Hadobás Sándor művelődés i v ezető,,Illyés Gyula

Közművelődési Élet,.,űdí;'o-ra való felterj esztéséről

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fel

kívania terjesáeni Hadobás Sándor múvelődési vezeftőt,,Illyés Gyula

Közművelődési Eletműdíj "-ra.

Felhívja a polgármestert, hogy a felterjesztésről gondoskodjon

Határidő: 2019, augusáus 1.

Felelős: polgármester

Simon Ottó polgármester: Tájékoztatla a Képviselő-testtiletet, hogy nem tud semmit beadni a REKI-
be. Fogászattal Éapcsolatos számlákat most már nem tudják beletenni, mert Dr. Úr ragaszkodott a

rendszóres utaláshoz. Annyira megszigorították a feltételeket, hogy most már az ügYelettel kaPcsolatos



sztnn|ékatisfoiyamatosarrátkellutalniRudabanyaVarosonkormanyzatának.

Simon ottó polgármester: Kéri a Képviselő-testiiletet, hogy adjanak. neki megbízást, hogY

nézelődhessen ebed"s,""a ugvuen Tlláltak az internete" "*rle6' 
;"y?L autót, melYek letrását

kinyomtatták. Ugy ;ffi rriegvásarol#;ffir, .;-ré:szetb-JŰeti, a többit Pedig havi részletekben

törleszti.

Simon Zo|tánZsolt alpolsá_rmlte1 Véleménye szerint ne használt autót vásarolianak' hanem egY

újat. Dacia logan 
"?9.v 

.gi íi"l, *:].,_lrlá 
,aá*", 1"*"l ü*k;ii megnézni, hógy ki vállal több

J"rűta * Űő,u,Ű*vi"""élyesnek kell lerrrrie?

Simon Ottó polgármester: Legalábböt személyesnek kell lennie,

öwos Béla képviselő: Egyetért alpolgármester úrral, érdemes 
'enne 

mar eg' Új autót vásarolni'

Harencsárho|tánGáborképviselő:Villanyautóranemlehetneptúytrzjni?

Simon ottó potgármester: Nagyon drágaa villanyaut ő, és pályéaat jelenleg nincs kiírva rá'

Galyas András képviselő:. Ta'lott 
a médiában az önkorm énYzat részére biztosított szociális

floldprogramrate-áiUŰcsolatbanszeretneérdeklődni,

Simon ottó polgármester: Igen, hallott róla. Lz ál'ami foldeket értékesíteni fogjak' és az

önkormanyzatok 
-elsőbbséget erl.ryt u foldek igerrvr"rJu.". AZr Próbálják elémi' hogY aZ

önkormanyrutoUaÍIiitá",u"ut,ésfoldetmúveljenek,

Mivel más napirend, kérdés, hozzászőLáS nem hangzottel, így az ülést 16:40 órakor bezártu

K.m,f.

Dr. Novák Nikoletta jegyző

táv ollétéb en és m,egbj zálÁb ő|".aYUll§r§UWll^L§ ll,vó-l-_- 7 ll r l, -^"l , "\// .. !l---..-""-
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itiegy ze, kir en d elt s ég-v ezetősimon ottó

polgármester
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