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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 25.-én 14 órai
kezdettel megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Ülés helye: Városháza tanácskozó terme
Jelen vannak: Végh Tamás alpolgármester, Góhér Zoltán, Rácz Sándor, Rézműves Mihály,
Szabó József, dr. Bozóky Imre, Varga István képviselők, dr. Nagy Attila Egon
jegyző, dr. Kiss Nikoletta aljegyző, Bagócsi Károly tanácsadó, Duráncsik Szabina
jegyzőkönyvvezető.
Lévai Ferencné az Izsáki ÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
Sutus Mónika pénzügyi vezető
Távolmaradását előre jelezte: Tetézi Attila képviselő
Végh Tamás alpolgármester:
Köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, és az ülést megnyitotta.
A napirendi pontok megtárgyalását azzal a módosítással javasolja megtárgyalni, hogy a
meghívóban szereplő 6.) „Beszámoló az Izsáki ÁMK Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről
2019/2020” napirendi pontot 1.) pontként tárgyalják.
A módosító javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, és az alábbi napirendi pontok tárgyalását kezdte meg:
NAPIREND
1.) Beszámoló az Izsáki ÁMK Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről 2019/2020
Előadó: Végh Tamás alpolgármester
(e-mailben kiküldve)
2.) Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Végh Tamás alpolgármester
(e-mailben kiküldve)
3.) A helyi piactartásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Végh Tamás alpolgármester

(e-mailben kiküldve)

4.) Javaslat képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: Végh Tamás alpolgármester
(e-mailben kiküldve)
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5.) Tájékoztatás a háziorvosi és háziorvosi asszisztensi munkakör betöltésére kiírt pályázat
eredményéről
Előadó: Végh Tamás alpolgármester
(e-mailben kiküldve)
6.) Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035. (BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.)
véleményezése
Előadó: Végh Tamás alpolgármester
(e-mailben kiküldve)
7.) Dr. Bíró Sándor támogatási kérelme
Előadó: Végh Tamás alpolgármester

(e-mailben kiküldve)

8.) Egyebek
9.) Zárt ülés
Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Végh Tamás alpolgármester (e-mailben kiküldve)
Végh Tamás alpolgármester:
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 24 határozat végrehajtásra került.
Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé:
„1.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi felsorolásban szereplő
határozatokról szóló jelentést elfogadta és a tett intézkedéseket jóváhagyta: - 1/2020.(01.21.)
számú határozat -7/2020.02.11.) számú határozat -8/2020.(02.11.) számú határozat 9/2020.(02.11.) számú határozat -11/2020.(02.11.) számú határozat -12/2020.(02.11.) számú
határozat -13/2020.(02.11.) számú határozat -14/2020.(02.11.) számú határozat 15/2020.(02.11.) számú határozat -16/2020.(02.25.) számú határozat -17/2020.(02.25.) számú
határozat -18/2020.(05.25.) számú határozat -20/2020.(06.30.) számú határozat 21/2020.(06.30.) számú határozat -22/2020.(06.30.) számú határozat -24/2020.(07.14.) számú
határozat -25/2020.(07.14.) számú határozat -26/2020.(07.14.) számú határozat 27/2020.(07.14.) számú határozat -28/2020. (07.14.) számú határozat
-29/2020.(07.14.) számú határozat -30/2020.(07.14.) számú határozat -31/2020.(07.14.) számú
határozat -33/2020.(07.14.) számú határozat
Határidő: azonnal.
Felelős: Végh Tamás alpolgármester.”
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
32/2020.(VIII.25.) számú:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok
végrehajtásáról
Határozat
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi felsorolásban szereplő
határozatokról szóló jelentést elfogadta és a tett intézkedéseket jóváhagyta:
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1/2020.(01.21.) számú határozat
7/2020.02.11.) számú határozat
8/2020.(02.11.) számú határozat
9/2020.(02.11.) számú határozat
11/2020.(02.11.) számú határozat
12/2020.(02.11.) számú határozat
13/2020.(02.11.) számú határozat
14/2020.(02.11.) számú határozat
15/2020.(02.11.) számú határozat
16/2020.(02.25.) számú határozat
17/2020.(02.25.) számú határozat
18/2020.(05.25.) számú határozat
20/2020.(06.30.) számú határozat
21/2020.(06.30.) számú határozat
22/2020.(06.30.) számú határozat
24/2020.(07.14.) számú határozat
25/2020.(07.14.) számú határozat
26/2020.(07.14.) számú határozat
27/2020.(07.14.) számú határozat
28/2020. (07.14.) számú határozat
29/2020.(07.14.) számú határozat
30/2020.(07.14.) számú határozat
31/2020.(07.14.) számú határozat
33/2020.(07.14.) számú határozat
Határidő: azonnal.
Felelős: Végh Tamás alpolgármester.

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló az Izsáki ÁMK Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről 2019/2020
Előadó: Végh Tamás alpolgármester
Végh Tamás alpolgármester:
Felkéri Dr. Bozóky Imrét a Közművelődési- Oktatási és Sportbizottság tagját, hogy mondja el a
tegnapi bizottsági ülésen hozott határozatról szóló döntést.
Dr. Bozóky Imre képviselő:
A Közművelődési- Oktatási és Sportbizottság tárgyalta a napirendi pontot, a képviselő-testület
részére elfogadásra javasolja.
Lévai Ferencné intézményvezető:
A vírus miatt az intézmény csak az előírásoknak megfelelően tudott működni, és most is ennek a
kapujában állunk. Nagyon magas csoportlétszámokkal dolgoznak, 175 főre szól az alapító
okiratuk és 197 fővel kezdik a nevelési évet, amely mind a gyermekek, mind az intézményben
dolgozók számára óriási terhet jelent.
Végh Tamás alpolgármester:
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
33/2020.(VIII.25.) számú:
Beszámoló az Izsáki ÁMK Óvoda és
Bölcsőde tevékenységéről 2019/2020
Határozat
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki ÁMK Óvoda és Bölcsőde
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Végh Tamás alpolgármester
2.) Izsák Város Önkormányzat 2020.
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Végh Tamás alpolgármester

évi

költségvetéséről

szóló

1/2020.(II.11.)

Végh Tamás alpolgármester:
Az előterjesztés technikai jellegű módosításokat tartalmaz. Ez még a vírus idején hozott
határozatok alapját képezi és ez alapján kerülnek átvezetésre a költségvetési rendeletbe lévő
sarokszámok. Az előterjesztést a Jogi, Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Felkéri
Góhér Zoltán képviselőt, hogy ismertesse a bizottság döntéseit.
Góhér Zoltán képviselő:
A bizottság az önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását javasolja a
Képviselő- testületnek.
Dr. Bozóky Imre képviselő:
Átnézve a megküldött anyagot, szinte mindenhol költségvetési hiány van. Az év végére eltűnik
vagy a finanszírozás ütemezéséből adódik ez a hiány vagy más okból?
Sutus Mónika pénzügyi vezető:
A költségvetési hiány intézményeknél mutathatók ki, mert az intézményeknek nincs annyi saját
bevételük, mint amennyi kiadásuk szükséges a működésükhöz és a meghatározott felhalmozási
kiadásokhoz. A törvény úgy írja elő, hogy ezen hiány az önkormányzatnak
intézményfinanszírozásként kell biztosítania, mivel az önkormányzat kapja az állami normatívát
is. Az állami normatíva átadása az intézményfinanszírozási sorai jelenik meg, és a hiány
intézményfinanszírozás az egyik oldalon hiányként, a másik oldalon pedig finanszírozási
bevételként jelentkezik, és ez valójában kiegyenlítődik.
Dr. Bozóky Imre:
Gyakorlatilag az év végére kiegyenlítődik? 0 lesz minden esetben?
Sutus Mónika pénzügyi vezető:
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
fogadta el:
10/2020.(VIII.25.) számú:
Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
3.) A helyi piactartásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Végh Tamás alpolgármester
Végh Tamás alpolgármester:
Ez egy fogós téma miután elkészült a piaccsarnok, mert a piac eddig is működött, azonban mint
tudjuk a városközpontnak a központi részén, innen áttervezésre került a Kecskeméti út és a
Katona József utca sarkára. A régi piacnak a működésére a működési szabályzat nem készült el.
Eddig a fenntartás, üzemeltetési feladatokat az izsáki Inno-Kom Kft. látta el, de az április végével
megszűnt, így most szükségessé vált egy új helyi piactartásról szóló rendelet, amely tartalmazza
a bizottság által is javasolt helyhasználati díjakat. A tegnapi napon a Jogi, Pénzügyi- és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Felkéri Góhér Zoltán képviselő urat, hogy
tájékoztassa a jelenlévőket az előterjesztéssel kapcsolatban.
Góhér Zoltán képviselő:
A bizottság a helyi piactartásról szóló előterjesztés elfogadását és a rendelet megalkotását
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi kiegészítésekkel:
- A rendelet hatályba lépésének időpontja 2020. szeptember 27.-e legyen.
- A rendelettervezet 1.3.számú egyéb díjtételek táblázat 6. kiegészítendő és a 7. sora is a
második oszlopában szereplő árusító egység szövegrész helyett árusító egység/nap
szövegrész legyen.
- A rendelettervezet 1.3. számú egyéb díjtételek táblázat 10. sorában a kerékpár őrzése piac
kijelölt helyén sora kerüljön törlésre a táblázatban.
- A piacüzemeltetési szabályzat 8.4. alpontjának felsorolásában szerepeljenek a tejtermékek.
- A piacüzemeltetési szabályzatban kerüljön pontosan meghatározásra, hogy a területbérlet
díját előre vagy utólag köteles a bérlő megfizetni a fenntartó részére.
Szabó József képviselő:
A szeptember 27-e mivel jobb, mint az október 1?
Végh Tamás alpolgármester:
Próbáljuk azt, hogy minél előbb beinduljon, de ahhoz, hogy ha ma döntünk, akkor ahhoz az
időponthoz képest egy 30 napos határidőt kell szabnunk.
Bagócsi Károly tanácsadó:
Nem érti a javaslatot, mert ha a havi díjakat bele kell számolni meg egyéb dolgokat, akkor
egyszerűbb lenne, ha hónap elején kezdődne és akkor teljes díjat fizetnének.
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Rácz Sándor képviselő:
Szó volt egy próbaidőről, nem? Ha a próbaidőt esetleg tudjuk úgy alakítani, hogy utána egész
hónapot kelljen számolni, akkor ezt ki tudjuk küszöbölni.
Góhér Zoltán képviselő:
Ez az időpont a rendelet hatálybalépésének az időpontja, nem jelenti azt, hogy akkor kell
megkötni. Attól az időponttól lehet kötni szerződéseket és használatba venni. Van egy bizonyos
átfutási idő, akkor lehet érvényesíteni ezeket a dolgokat, tehát minél tovább toljuk, annál később
indulhat a piac és ez nem biztos, hogy év végére kell, hogy tevődjön. Úgy érzi, hogy ezzel a
lehetőséget megadjuk.
Végh Tamás alpolgármester:
Akkor esetleg melyik határidő legyen? Maradjon az október 1. vagy a szeptember 27.?
Bagócsi Károly tanácsadó:
Az előterjesztés is tartalmazza, hogy ebben a formátumban a piacrendelet alkotási kötelezettség
csak azt teszi lehetővé, hogy így szeretnénk indítani a folyamatokat, mert valójában 1 fővel ezt a
fajta tevékenységet ellátni nem lehet. Mindenféleképpen kell egy gazdasági társaságot alapítania
az önkormányzatnak, ahol megfelelő ember és feltételi rendszer fog rendelkezésre állni, mert ezt
a piacot 1 fővel, 1 piacfelügyelővel nem lehet működtetni és talán az október első napja
biztosítaná, hogy a gazdasági társaság kifejlesztésre kerülne. Ide 5 ember kell minimum. Egy, aki
irányítja a belső részeket, hátul a tolatási problémát mindenképpen koordinálni kell, mert
balesetveszélyes utcai forgalomban a Katona József utcán. A parkolóhelyek kezelése sem olyan
tökéletes, mint kellene. Az október 1-je egy kicsit későbbi dátum is lehetne a beszoktatáshoz, és
hogy legyen valami rend, mert ez az elképzelés hogy így működjön, ilyen árakat kellene
alkalmazni és lenne egy felkészülési idő. A gazdasági társaságot október 1-jéig pedig meg
lehetne oldani.
Dr. Bozóky Imre képviselő:
Nyilvánvaló, hogy a gazdasági társaság működtetni tudná ez az objektumot. Annál is inkább mert
a megszüntető gazdasági társaság miatt azért nem kevés pénzt buktunk el, mert nem tudtunk áfát
visszaigényelni, és ezt valahol be kellene hozni és egy olyan gazdasági társaságot kellene
létrehozni, ami azokat a tevékenységeket, azokat a feladatokat ahol lehet, ott az áfát
visszatudnánk igényelni. 10.000Ft a veszteség, amit nem tudunk visszaigényelni. A második
dolog, szerinte teljesen felesleges vitatkozni arról, hogy mikor lép hatályba az a rendelet. Ez
szeptember elsején léphet hatályba, akármikor hatályba léphet, a kérdés, hogy mikortól
alkalmazza az önkormányzat. Az önkormányzat akkortól alkalmazza, amikor eldönti a testület
vagy az arra kijelölt személy, hogy most a rend helyreáll, mert nyílván egy teszt időszak
szükséges. Helyreállt a rend és holnaptól kezdve, lehet, hogy október 1., lehet, hogy november 1.
Nem lehet tudni, mert teljesen bizonytalan abban, hogy a rend hogy fog beállni, lehet, hogy
hosszabb idő kell hozzá. Akár szeptember 1-jén is hatályba léphet ez a rendelet, a lényeg az,
hogy akkortól lépjen gyakorlatilag életbe, amikor ott a rend helyreállt és akkortól lehet használni.
A harmadik dolog, hogy az a táblázat, ami a díjakat tartalmazza, és aki ezzel fog foglalkozni és a
díjakat beszedni, az egy nagyon komoly feladat lesz, mert olyan sok díj van és annyi féle, hogy
nem tudja, hogy ez így fog-e működni. Annak lett volna a híve, hogy egy egyszerűbb
megoldással gyűjtsék be a díjakat, mert nem tudja lesz-e annyi ember, aki ezeket a fejében tudja
tartani, hogy amikor begyűjti a pénzt, és amikor kiadja a számlát az mennyire lesz korrekt.
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meghozni, mert ez így nagyon bonyolult és lehet nem 5, hanem 10 ember kell, hogy minden
helyet lefedjen.
Rácz Sándor képviselő:
Minden piacon így működik nem kötelező minden díjtételt használni is. Nagy részben az alap,
ami itt látható a piaccsarnokon belül és a piaccsarnokon kívül, van két verzió, amit a legtöbben
használnak. Ezt a piacfelügyelő személyre szólóan össze tudja írni. Tapasztalatból mondja, ez
nem egy olyan dolog, amit ne lehessen elvégezni.
Varga István képviselő:
Szerinte az a négy ember minimum kellene. Van, aki kint van. Van, aki bent van, aki a parkolást
intézi, és ezt teljesen külön választaná egymástól. Az adott perifériát át látná az a személy, aki
ezzel foglalkozik.
Rácz Sándor képviselő:
Szerinte addig ne menjünk bele, ameddig meg nem tapasztaljuk az egészet, mert nem tudjuk,
hogy milyen problémák fognak még adódni.
Végh Tamás alpolgármester:
A díjtételekről annyit kell tudni, hogy több helyről szedtük össze a díjakat. Nyílván próba alapján
fogjuk látni, hogy, hogy működik, mert ott még lesz gond. Javasolja, hogy maradjon az október
1-e a hatályba lépés.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
11/2020.(VIII.25.) számú:
A helyi piactartásról szóló rendelet megalkotása
Rendelet
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
34/2020.(VIII.25.) számú:
A helyi piactartásról szóló rendelet megalkotása
Határozat
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját üzemeltetésében lévő Izsáki Városi
Piac piacüzemeltetési szabályzatát jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: Dr. Nagy Attila Egon jegyző
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rendelet módosítására
Előadó: Végh Tamás alpolgármester
Végh Tamás alpolgármester:
Itt jött egy észrevétel a törvényességi osztály felől, hogy a külsős bizottsági tagoknak a bérezése
nem lehet több mint a képviselői bérezés. Ezt kell a szervezet működési szabályzatában
helyreállítani. Erre volt egy javaslat, hogy a bizottságok nem képviselő tagjainak a tiszteletdíja
havonta 10.000Ft legyen.
Dr. Bozóky Imre képviselő:
Az első § mire vonatkozik? Az anyagok kiküldésére?
Dr. Nagy Attila Egon jegyző:
Gyakorlatilag az indítvánnyal előterjesztett tartalmakra vonatkozik. Aki indítványt nyújt be azzal
kapcsolatban, hogy a Képviselő-testület milyen napirendi pontokat tűzzön ki, ezzel kapcsolatban,
hogy a polgármester befogadta tartalmilag ezt az indítványt, akkor a jegyzőt felkéri, hogy az
előterjesztés előkészítését koordinálja. A jelenleg hatályos SZMSZ szerint függetlenül az
indítványban megjelent téma tartalmának összetettségétől a jegyzőnek ugyan annyi idő áll
rendelkezésére az előterjesztés előkészítését koordinálni. Ebben az esetben, ha a Képviselőtestület a módosítás elfogadásáról dönt, akkor időbeli differencia lesz. Az egyszerűbb tartalmú
indítványok esetén, a soron következő, a bonyolultabb, összetettebb tartalmú indítványok esetén
pedig a munkaterv szerint következő Képviselő-testületi üléseken kell az előterjesztést
előkészíteni. Ezzel biztosítva azt, hogy az összetettebb tartalmú témák tekintetében lehetőség
nyílik egy hosszabb előkészítésre, hogy megfontoltabb, jobban előkészített döntések kerüljenek a
Képviselő-testület elé.
Végh Tamás alpolgármester:
Felkéri Góhér Zoltánt, a Jogi, Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy
tájékoztasson a bizottság döntéséről.
Góhér Zoltán képviselő:
A Jogi- Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló előterjesztés elfogadását és a rendelet megalkotását javasolja a Képviselőtestületnek.
Képviselő – testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
hozta:
12/2020.(VIII.25.) számú:
Javaslat képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet módosítására
Rendelet
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.

-95.) Tájékoztatás a háziorvosi és háziorvosi asszisztensi munkakör betöltésére kiírt pályázat
eredményéről
Előadó: Végh Tamás alpolgármester
Végh Tamás alpolgármester:
Dr. Kovács Nóra háziorvos Kutas Tibornak címzett levelében jelezte, hogy a feladat ellátási
szerződését három hónapos felmondási idővel megszünteti. Ez a határidő augusztus 31-e, így
kiírásra került egy pályázat orvosi munkakör betöltésére. 3 érdeklődő volt, abból végül egy
negyedik orvos jelentkezett, aki végül megnyerte a pályázatot.
Ő dr. Vank Ágnes, belgyógyász, üzemorvos és háziorvos szakvizsgával rendelkezik. Vácon
dolgozott, Akasztón él és szeptember 1-jétől ő látja el a háziorvosi feladatokat. Ehhez az
orvoshoz kiírásra került egy háziorvosi asszisztensi pályázat, amely nyertese Vargáné Szabó
Judit lett. Ő általános ápolói, felnőtt szakápolói és ápoló végzettséggel rendelkezik. Az
Egészségügyi Szociális Bizottság előzetesen véleményezte a benyújtott pályázatokat, ami alapján
megszületett a végső döntés és a két állás betöltésre került.
Az alábbi határozati javaslatokat terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé:
„Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 1-jei hatállyal az izsáki 2.
számú háziorvosi körzetbe - közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatással - Dr. Vank
Ágnest kinevezi. Havi bérét bruttó 542.000 Ft-ban állapítja meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt a változásról a szükséges
dokumentumok megküldésével tájékoztassa. Határidő: azonnal. Felelős: Dr. Nagy Attila Egon
jegyző.”
„Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 1-jei hatállyal az izsáki 2.
számú háziorvosi körzetbe - közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatással – háziorvosi
asszisztensnek Vargáné Szabó Juditot kinevezi. Havi bérét bruttó 210.600 Ft-ban állapítja meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt a változásról a szükséges
dokumentumok megküldésével tájékoztassa. Határidő: azonnal. Felelős: Dr. Nagy Attila Egon
jegyző”
Képviselő – testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
35/2020.(VIII.25.) számú:
Dr. Vank Ágnes háziorvos kinevezése
Határozat
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 1-jei
hatállyal az izsáki 2. számú háziorvosi körzetbe - közalkalmazotti
jogviszonyban történő foglalkoztatással - Dr. Vank Ágnest kinevezi. Havi
bérét bruttó 542.000 Ft-ban állapítja meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt a
változásról a szükséges dokumentumok megküldésével tájékoztassa.
Határidő: azonnal.
Felelős: Dr. Nagy Attila Egon jegyző
36/2020.(VIII.25.) számú:
Vargáné Szabó Judit háziorvosi asszisztens kinevezése
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Határozat
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 1-jei
hatállyal az izsáki 2. számú háziorvosi körzetbe - közalkalmazotti
jogviszonyban történő foglalkoztatással – háziorvosi asszisztensnek
Vargáné Szabó Juditot kinevezi. Havi bérét bruttó 210.600 Ft-ban állapítja
meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt a
változásról a szükséges dokumentumok megküldésével tájékoztassa.
Határidő: azonnal.
Felelős: Dr. Nagy Attila Egon jegyző

6.) Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035. (BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.)
véleményezése
Előadó: Végh Tamás alpolgármester
Végh Tamás alpolgármester:
A BÁCSVÍZ Zrt. előre megküldte a tervét, ami alapján rendelkezésre álló források
bemutatásával, hol milyen munkákat végeztek és hogy mennyibe került. Menet közben kiderült,
hogy a BÁCSVÍZ Zrt. bérleti díjként az önkormányzatnak havi összeget fizetett amit egy
elkülönített számlán kellett volna kezelni. Ez az elkülönített számla 2020. január 1-jétől él, azóta
az oda befolyó bérleti díj az ott van könyvelve. 2011. júniusától van hatályba ez a bérleti díj
szerződés, illetve az elkülönített számlával kapcsolatos kezelés. Sajnos 2019. év végéig ilyen
számla sehol nem szerepelt. Ami bérleti díjként szerepelt az belekerült a nagy közös kalapba és
onnan lett utána elköltve. Ez a díj évente megközelítőleg 18 és 20 millió Ft közötti összeg. 2017ben és 2018-ban ami befolyt pénz, kifizetésre került a BÁCSVÍZ Zrt. felé, 100-200eFt
kivételével. 2019-ben pár százezer Ft volt az, ami a befolyt bérleti díjból kifizetésre került. Ami
jelenleg gond, hogy 2011-2016 évvégéig körülbelül mennyi pénz jött be.
Írt egy levelet a BÁCSVÍZ vezetőjének, de még nem kapott választ, hogy lebontva Izsákra
körülbelül mekkora összeg az, aminek ide kellett volna érni.
Rácz Sándor képviselő:
Ez egy rendszerhasználati díj, ugye?
Végh Tamás alpolgármester:
Igen.
Rácz Sándor képviselő:
Akkor ez hogyan változhat?
Bagócsi Károly tanácsadó:
Fogyasztás után, meg van, hogy köbméterenként mennyit fizet.
Végh Tamás alpolgármester:
Az biztos, hogy január 1-jétől ez az elkülönített számla él és arra jön be a rendszerhasználati díj,
amiből ha valami meghibásodás, az onnan kifizetésre kerül. Az erre az évre jutó
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számlán kell tartani, mert nem jó, hogy bele van keveredve a többi pénzforgalmi számlába.
Varga István képviselő:
Szabálytalanságot követtek el, mert ennek a pénznek egy alszámlán kéne nyilvántartást vezetni,
ami befolyt a rendszerhasználati díjra és nem a közös kalapból kellene kivenni.
Végh Tamás alpolgármester:
A törvény szerint igen.
Dr. Bozóky Imre képviselő:
Nyílván való, hogy ezt a pénzt senki nem vitte el, ez a városra lett fordítva.
Bagócsi Károly tanácsadó:
Így van, ez a városi költségvetésbe került visszaforgatásra, csak nem célirányos elkülönítéssel.
Dr. Bozóky Imre képviselő:
Ebből a városnak most vesztesége nincsen?
Bagócsi Károly tanácsadó:
Nincsen. A 2035 még messze van. Az biztos, hogy az általános felújítási kötelezettségeknek
eleget kell tenni a vagyonfelmérések alapján, és ekkorra kellene legkésőbb annak a több milliós
végösszegnek, amit ide betettek.
Dr. Bozóky Imre képviselő:
Abban az esetben, ha időközben nincs olyan javítás, ami felemészti az egészet, mert lehet, hogy
35 év után 0 lesz a vége. Szerinte, amikor kitalálták ezt a bérleti díjat pontosan tudták, hogy mi
az a ráfordítás, ami szükséges.
Bagócsi Károly tanácsadó:
Ezeket az összegeket vissza kell pótolni, azért is van ez az egyenleg lekérés. Ennek nem csak egy
bevételi kimutatás oldala lesz, hanem kiadási oldalt is hozzá fognak tenni.
Góhér Zoltán képviselő:
Annyiban hátrány ez most nekünk, hogy azt a számlát fel kell töltenünk annyi pénzzel, amennyit
kér a vízmű az elvégzett munkálatokért, aminek rajta kellene hogy legyen és ebből a forrásból,
gondolatból adódóan, hogy csak erre lehet költeni, de ez el lett másra költve, ez szabálytalanság.
Valószínűleg kérni fogják ennek a vizsgálatát. Ezt most nekünk egy másik pénzből kell elvenni.
Szabó József képviselő:
Azt az összeget kellene csak pótolni, ami a bérleti díj és a ráfordítás különbsége.
Végh Tamás alpolgármester:
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a Jogi, Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Felkéri Góhér Zoltánt, hogy
tájékoztasson a bizottság döntéséről.
Góhér Zoltán képviselő:
A Jogi, Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság a Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035 közötti
BÁCSVÍZ és Csatornaszolgáltató véleményezéséről szóló előterjesztés elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek.
Képviselő – testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
37/2020.(VIII.25.) számú:
Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035.
(BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.) véleményezése

Határozat
Izsák Város Önkormányzat képviselő-testülete – mint ellátásért felelős- támogatja a
BÁCSVÍZ Víz és Csatornaszolgáltató Zrt – mint üzemeltető- által benyújtott
- Izsák- Ágasegyháza közműves ivóvízellátás Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035 és az
- Izsák- Ágasegyháza- Orgovány közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás Gördülő
Fejlesztési Terv 2021-2035 dokumentumok jóváhagyását.
Határidő: azonnal.
Felelős: Végh Tamás alpolgármester.
7.) Dr. Bíró Sándor támogatási kérelme
Előadó: Végh Tamás alpolgármester
Végh Tamás alpolgármester:
Tegnap a Jogi, Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, azonban a mai napra újabb
információk jutottak birtokunkba ezzel a kérelemmel kapcsolatban. Azt kéri, hogy ezt a
napirendi pontot napoljuk el a következő testületi ülésre.
Képviselő – testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta, hogy a
napirendi pontot elnapolják.
8.) Egyebek
Előadó: Végh Tamás alpolgármester
a) Izsáki Általános Művelődési központ Alapító okiratának módosítása
Végh Tamás alpolgármester:
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szükséges. A törvény 2020. július 1. napján lépett hatályba. Határidő 2020. augusztus 30. Ami
azt jelenti, hogy az a 3 fő közalkalmazotti jogviszonyból átkerülne a Munka Törvénykönyve alá.
Bagócsi Károly tanácsadó:
Ez tulajdonképpen egy jogszabály kényszer.
38/2020.(VIII.25.) számú:
Izsáki Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
Határozat
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki Általános Művelődési
Központ alapító okiratának módosítását az előterjesztésnek megfelelően
jóváhagyja.
Határidő: 2020. szeptember 10.
Felelős: Dr. Nagy Attila Egon jegyző

b) Mondok József polgármesterjelöltnek az Önkormányzati
kampánybeszédére válasz
Mit csinált a városvezetés az elmúlt 10 hónapban?

munkára

tett

Végh Tamás alpolgármester:
- Átadás- átvételkor a felderített problémákat és a kaotikus ügyeket próbáltuk intézni. Ez
jelentős energiát követelt. Különösen a pénzmozgással járó ügyeket, ahol megállapításra
került, hogy jelentős összeg került volna kifizetésre, ha ez a vizsgálat nem történik meg.
Pl.: Őszi fesztivál ára, TOYOTA gépkocsi bérlésével kapcsolatos ügyek.
-

Vészhelyzet hónapjaiban az ország leállt, de sikerült elindítanunk olyan beruházást, ami
annyira nem volt látványos, mint például a Művelődési Ház mosdójának a felújítása.
Szintén sikerült elérni, hogy a városi közvilágítás számlázása fogyasztás alapú lett. Az
előző vezetés nem érvényesítette a megtakarítást, a régi általány költségeket fizettük. Ez
vonatkozik a Sportcsarnok és a Városháza napelem rendszerére. A sportpályán be lett
fejezve az öntöző rendszer telepítése. Új kutat kellett fúratni, mert az előző nem bírta el
azt a területnek az öntözését (500.000,-). Megvásároltuk a szivattyút is. Felújíttattuk az
óvodához vezető kishidat, és mellette a Katona József utcai csatornapartot.

-

Kutas Tibor volt polgármester úr lemondása óta elindítottuk a beruházásokat. 2018 óta
halogatva volt az egészségcentrum. Egy részét átterveztette: fogorvosi rendelők egymás
mellé kerüljenek, akadálymentes közlekedés érdekében beépítésre került lift helye a
födémben kialakításra kerül. Az utóbbi pár hónapban elkészült 20 kilométernyi dülőút,
amit a földtulajdonosokkal közösen sikerült kijavítanunk. Elkészült egy gyalogátkelőhely
közvilágítással. Megvásároltuk a Gábor Áron utca 13 szám alatt lévő ingatlant, ahogy
gyalogos és kerékpáros út van tervezve az óvodához, illetve a piachoz. Szombaton egy
társadalmi munkát szervezünk az udvarnak a rendbetételére, a kerítés elbontására és egy
ideiglenes burkolt útnak a kialakítására. A piaccsarnok mögött megkezdődik annak a
466m2 16 férőhelyes parkolónak az építése, amire LEADER pályázati pénz van

- 14 elkülönítve, 5 millió Ft. A legnagyobb ráfigyeléssel is ez a duplájába fog kerülni, de így
is sikerült 5-6 millió Ft-ot megtakarítani. Ezt is átterveztette, mert olyan réteg rend volt
tervezve, amit közel 20-40 tonnás kamionok alá szoktak építeni. A mai nap egy fedettnyitott kiülőt sikerült kihelyezni a kerékpárút Kisizsáki részére. A fahíd felújítására az
árajánlatokat már elkértük. Annak is megkezdődik a fejújítása. A jelenlegi útfelújítás egy
izsáki lakos kérésére történt a benzinkúttól a Páhi út és a Kiskőrösi út kereszteződéséig.
A Magyar Közút vezetőjével beszélt és ő elmondta, hogy ez az éves rendes munkaterv
szerint zajlik.
c) Beszámoló az orvosi ügyelet alakulásáról
Végh Tamás alpolgármester:
Az egyik izsáki lakost nem gyógyította meg a szabadszállási doktor úr. Beszélt a szabadszállási
polgármesterrel, illetve a soltszentimrei és a fülöpszállási polgármesterrel. Közös megállapodás
alapján az orvosi ügyeletet ellátó kft. vezetőjét felhívták és írtak neki egy levelet, hogy
amennyiben a Dr. Bódog doktor urat az ellátásból nem veszik ki, onnantól kezdve a 4
önkormányzat a fizetési kötelezettségét nem teljesíti. A kft. vezetője ígéretet tett arra, hogy ezt a
kérést teljesíti. Megállapították, hogy szükséges az orvos csere. Kapnak egy két hetes vezénylési
ütemtervet, hogy mikorra melyik orvos fog ügyeletbe állni, de arra a Bódog doktor elvileg már
nem fog szerepelni. Ez holnap fog kiderülni.

d) Köszönet az augusztus 20-ai ünnepséggel kapcsolatban
Végh Tamás alpolgármester:
Köszöni az augusztus 20-ai ünnepségen résztvevő személyeknek a szervezést. Külön a Tegyünk
Izsákért Egyesület tagjainak, az Önkormányzat tagjainak, Oláh Ibolya tanárnőnek és a
drámatábor tagjainak, illetve a támogatóknak.
Végh Tamás alpolgármester:
Több napirendi pont, hozzászólás, egyéb észrevétel nem volt, megköszönte a testületi tagok
megjelenését, és az ülést 15:00 órakor berekesztette.

K.m.f

Végh Tamás
alpolgármester

dr. Nagy Attila Egon
jegyző

