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Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban
Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Elballagtak a nyolcadikosok

Június 10-én elbal-
lagtak az ide végzős 
nyolcadikosok. Az ő 
ballagásuk – hasonló-
an tavalyi társaikéhoz 
- kicsit más volt, mint 
a megszokott, hiszen 
a régi nagyiskola, ahol 
felső tagozatos évei-
ket kezdték, már nincs 
meg, a helyén az új 
iskola épül. Így az alsós 
éveik helyszínét, az 
úgynevezett kisiskolát 
járták be búcsúzóul, 
majd a sportcsarnokba 
vonultak. Itt Mondok 
József polgármester 
köszöntötte őket. Be-
szédében köszönetét 
és elismerését fejezte 
ki a pedagógusoknak, 
akik az új iskola épí-

tése miatti nehezebb 
körülmények ellenére 
is zökkenőmentesen vé-
gezték az oktató-nevelő 
munkát. Hangsúlyozta, 
ősztől már a 4,5 milliárd 
forintos beruházással 
épülő új 24 tantermes 
iskolában kezdhetik a 
diákok, pedagógusok a 
munkát, ahol a legmo-
dernebb oktatástechni-
kai és kiszolgáló háttér 
segíti majd mindennap-
jaikat.
Gera Árpádné intéz-

ményvezető búcsúbe-
szédében egyebek mel-
lett arról szólt, hogy 
a boldog élet titka az 
alkotó szeretet, s az, ha 
a mi boldogságunk má-
sok örömét is szolgálja. 

Csak a boldog ember 
képes új dolgokat al-
kotni, s nem rombolni. 
Szeretni és nem gyűlöl-
ni. Zavarodott világunk-
ban, a most elballagó 
diákoknak még nagyobb 
szüksége lesz arra a 
biztos családi háttérre, 
ahová mindig biztosan 
visszatérhetnek útmu-
tatásért, szeretetért. 
A ballagási ünnep-

ség keretében kerültek 
átadásra a különböző 
kitüntetések és elisme-
rések is. Minderről, s 
az ünnepségen elhang-
zottakról, részletesen 
olvashatnak lapunk 
következő számának 
iskolai mellékletében.

-te-

Fejlámpás futás esti piknikkel

Tekintettel a tavaly 
nyár végén megrende-
zett nyárzáró-futás nagy 
sikerére, közkívánatra, 
június 3-án az izsáki 
futók megrendezték az 
I. Nyárindító Fejlám-
pás Közösségi Futás és 
Pikniket, hogy együtt 
indítsák a legnaposabb 
évszakot egy hangula-
tos első nyári szombat 

estével. Egy forró nap 
után igazán különleges 
hangulata van az esti 
futásnak. A hűvösebb 
időben nemcsak kelle-
mesebb futni, de az esti 
fények és a futók világító 
felszerelése élménysze-
rűvé teszi az amúgy 
monotonnak tűnő moz-
gásformát. Egy ilyen 
alkalom kiváló kedvcsi-

náló lehetőség a mozgás 
népszerűsítésére is. A 
közösségi megmozdulá-
son nemcsak futók ve-
hettek részt, de meghí-
vást kaptak a görkorcso-
lyások, a kerékpárosok, 
és azok hozzátartozói is. 
Az örömfutás után pedig 
kezdődhetett a piknik a 
tábortűz mellett. 

-fg-

Izsáki hősökre emlékeztünk

Mint arról lapunk előző 
számában is beszámoltunk, 
felújításra került a Kossuth 
téri I. világháborús emlék-
mű, amelyet május 26-án, a 
Magyar Hősök Napja alkal-
mából adtak át. A magyar 
hősök emlékünnepét május 
utolsó vasárnapján tartják 
hazánkban azokra a ma-
gyar katonákra és civilekre 
emlékezve, akik az életüket 
áldozták Magyarországért. 
Az elesett magyar hősök 
emlékezetét először az első 
világháború idején, 1917-
ben iktatták törvénybe. 
Abban az időben állt fel a 
Hősök Emlékét Megörökítő 
Országos Bizottság, amely-
nek feladata a települések 
emlékmű-állítási program-
jának lebonyolítása volt. Az 
egyik legismertebb alkotás 
az összes elesett első világ-
háborús katonára emlé-
keztető hősök emlékműve, 
amelyet 1929-ben avattak 

fel Budapesten, a Hősök 
terén. 
Az izsáki emlékmű, már 

e központi, budapesti előtt 
öt évvel elkészült. A község 
1924-ben készíttette az 
erdélyi származású Ditrói 
Siklódy Lőrinc budapesti 
szobrászművésszel. 1924. 
augusztus 24-én József, 
Habsburg-házi főherceg 
jelenlétében avatták fel az 
alkotást. Tisztelegve az első 
világháborúban elesett 259 
izsáki hősi halott emléke 
előtt, akiknek neveit az 
emlékmű talapzatán elhe-
lyezett márványtáblákon 
őrzi a hálás utókor. Az 
emlékművet, a felállítása 
óta eltelt időben az izsákiak 
mindig méltó állapotban 
tartották, gondozták. Tud-
va azt, hogy minden gene-
rációnak kötelessége azok 
emlékét megőrizni, akik 
tettek a hazáért. Különösen 
azokét, akik a legdrágáb-

bat is odaadták érte. Az 
életüket.
Mondok József polgármes-

ter emlékező beszédében 
egyebek mellett így fogal-
mazott: „Ne csak most, eb-
ben az ünnepi pillanatban, 
hanem mindig gondoljunk 
hálával azokra, akiknek 
neveit ezen az emlékművön 
olvashatjuk. Amikor elme-
gyünk a szobor mellett, egy 
pillanatra jussanak eszünk-
be. És jusson eszünkbe az 
is, amit tettek, azt értünk 
is tették.”
Az emlékművet Talapka 

István apát-plébános áldot-
ta meg. Az ifjúság nevében 
Lévai Bernadett tanuló 
mondott verset. Az ünnep-
ség zárásaként Izsák Város 
Önkormányzatának és a 
Táncsics Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola Diákönkormányza-
tának képviselői helyezték 
el az emlékezés koszorúit a 
szobor talapzatánál. 
Az emlékmű megújítását 

a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány 
által kiírt pályázat támo-
gatásával, Borsos István 
kőfaragó mester végezte. A 
projekt helyi koordinátora 
Sörösné Boldoczki Tímea 
volt.

-tetézi-

Ifjú focistáink sikere

A megyei ezüstérmes csapat néhány segítővel és támogatóval

A legjobb izsáki játé-
kos különdíját Gulyás 

Botond vehette át

Az U14-es korosztály 
őszi-tavaszi megyei baj-
nokságában az izsáki csa-
pat ezüstérmes lett. Az 
éremátadó a sportpályán 
volt, ahol Mondok József 
polgármester köszöntötte 
az ifjú játékosokat. Hang-
súlyozta, hogy elismerés 
jár a szép eredményért, 
egyben kérte a gyereke-
ket, hogy a futball és a 
sport iránti alázatról soha 
ne feledkezzenek el, hi-
szen ők alkotják a magyar 
futball alapját, s csakis 
ilyen hozzáállással léphet-
nek tovább, s tehetnek a 
legnépszerűbb sportágért 
sokat. Köszönetet mon-

dott a gyerekek szüleik-
nek is a támogatásért, 
amellyel hozzájárultak a 
kiváló eredményhez. A 
csapat tagságának felét 
izsáki játékosok alkotják 
a többiek Ágasegyházáról, 
Páhiról, Soltszentimréről, 
Orgoványról járnak át.
Mint Nagy Oszkár edző 

elmondta örülnek a máso-
dik helynek, de egyben kis 
csalódottságot is éreznek, 
mivel a bajnokságban vé-
gig az első helyen álltak, 
csak a tavaszi szezonban 
kétszáz gólt rúgtak. Az-
tán az utolsó két hazai 
meccs nem jött össze, így 
a kitűzött első hely he-

lyett a tavalyi záráshoz 
hasonlóan, ismét a dobogó 
második helyét sikerült 
elfoglalni. Egy kis gyógyír, 
hogy a csapat ágasegyházi 
tagja, Farkas Béla viszont 
kilencven góllal a megyei 
gólkirály lett.
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Búcsú Molnár Sándorné 
tanítónőtől

Életének 87. évében, június 4-én 
elhunyt Molnár Sándorné Kiss 
Julianna tanítónő, a matyói iskola 
és az izsáki Diákotthon egykori 
nevelője. 
1930. október 30-án született 

Ókécskén, kisbirtokos család első 
gyermekeként. Szerető családi 
légkörben töltötte gyermek- és ifjú 
éveit. Nagy tragédiaként élte meg, 
hogy édesapját az 1945 utáni kulá-
küldözés miatt elvesztette.

1954-ben kötött házasságot Molnár Sándor tanítóval, aki a 
Majláth-telepi iskolában tanított. Az 1960-as évek közepén 
szerzett tanítói oklevelet, s ez időtől férjével együtt oktatták, 
nevelték a Majláth-telepi és matyói gyerekeket. Életcéljuk 
a tanyasi gyermekek szeretetteljes nevelése, felemelése 
lett. Hosszú pályájuk során ezért dolgoztak mindketten. 
1969-től, az akkor létesített izsáki Diákotthonban folytatták 
munkájukat.
Molnár Sándorné 2003-ban ment nyugdíjba. Egykori ta-

nítványai, azok szülei, kollégái mind tisztelték és szerették, 
gyermekszeretetéért, szakmai tudásáért, munkájáért. Egy 
igazi néptanítót tiszteltek személyében.
2017. június 4-én adta vissza lelkét Teremtőjének. Június 9-

én családja, rokonai, szomszédai, ismerősei, tisztelői kísérték 
el utolsó útján, a református temetőben.
Amint leánya, Judit fogalmazott: Egy jó lelkű, családját 

szerető ember, édesanya távozott közülünk személyében, 
akire igazán illik az idézet: „A legszebb, amit egy ember 
hátrahagyhat, egy mosoly az arcán azoknak, akik őrá em-
lékeznek.” Molnár Sándorné személyére, életére, pályájára 
emlékezve bizonyosan sokak arcán jelenik majd meg egy-
egy ilyen szeretetteljes mosoly – ezzel is tovább őrizve az ő 
emlékét.

Búcsú Jókai Annától
 

Szeretet sziget

Az idő állókép mutatója megállt
az izzó életszikra aranyfénnyé vált. 
Atyától indult, és oda visszakerült
ami hang volt, szó volt, zenévé lényegült.
Elhagyta a teret, most új az állapot,
Csak a levetett selyemruhát hagyta ott,
hol, egy korszak anyanyelve volt feladat
megtanítani szívből, szeretetszavakat,
A létezés mértékét, szeretetszabályt,
azt, amit le nem győzhet a testi halál!
Mennyi abban a kérdés, és mennyi felelet?
„Van-e még a világon igaz szeretet?
A sorrendben van az anyag legtetején:
„Hogyan kell szeretni?-Úgy, ahogyan Én!
És felel rá a Mester: „Úgy, halálosan,-
„Hogy megmentselek téged, od’ adom magam!”
Küldetés teljesítve, örök a mérték:
Az Úr öröme rajta: tisztaság, szépség!

Kicsit megsimogatjuk még a Lelkedet
Mert hisz, találkozik még, mind, ki szeret!

 Magyar Gyuláné 2017. június 13.

Emberségből jeles
Az iskola Intézményi Tanácsa 

jutalmazásra szánt emlékpla-
kettjeit Szrapkó Judit készíti, 
aki iskolánk volt tanulója és 
Pécsen él. A plakettek úgy 
kerülnek a ballagás napján az 
ünnepi asztalra, hogy férjem-
mel elmegyünk érte Pécsre. 
Így történt ez az idei évben 

is, délután hat óra körül sike-
rült átvenni a díjakat és indul-
tunk hazafelé. Pécsvárad után 
kb. 15 km-re egy kanyarból 
kiérve az emelkedő alján 
eltűnt az autóból a hűtővíz. 
Egy keskeny kis padkán tud-
tunk félreállni. Jobbról, balról 
szántóföld, előttünk erdő, 
mögöttünk erdő, az autók 
pedig nagy sebességgel húztak 
el mellettünk. Tanácstalanul 
toporogtunk az autó körül 
vagy fél órát, mikor is elhatá-
roztuk, hogy én visszamegyek 
Pécsváradra a benzinkúthoz 
vízért. Kiálltam az út szélére 
stoppolni, még fél perc sem 
telt el, mikor megállt egy autó. 
Fiatal pár ült benne, megkér-
dezték miben segíthetnek. 
Elvittek a benzinkútra, én 
megköszöntem a fuvart és 
további jó utat kívántam ne-
kik, azonban ők azt mondták, 
hogy megvárnak és visszavisz-
nek. A benzinkúton dolgozó 
fiatal hölgytől kértem 3db. 5 
literes kanna vizet, miután 
kifizettem, ő kijött a pultja 
mögül és kivitte nekem az 

autóhoz, a fiatalok pedig vis-
szavittek. Mire a motor lehűlt 
annyira, hogy fel lehessen 
tölteni, már fél nyolc körül 
járt az idő, ezután jött a még 
nagyobb baj. Ahogy töltöttük 
befelé a vizet, az úgy folyt 
kifelé az autó alján. Arra az 
elhatározásra jutottunk, hogy 
megpróbálunk visszajutni a 
benzinkúthoz, ott remélve se-
gítséget. Döcögve, de sikerült 
elgurulni, a kútkezelő nagyon 
készséges volt, útba igazított 
a szerelőhöz. Elsétáltunk hát 
hozzá, aki sajnos nem volt 
otthon, így vissza séta a ben-
zinkútra, ahol már kezdtük 
otthonosan érezni magunkat, 
közben ránk esteledett. A ku-
tas megadta a szomszéd falu 
autószerelőjének telefonszá-
mát, így őt is felhívtuk, bár 
ekkor már este kilenc körül 
járt az idő. A szerelő felvette 
a telefont, megígérte, hogy 
kijön, azt mondta megnézi mi 
a baj, de csak másnap tudja 
megjavítani. Tíz perc múlva 
ott volt a feleségével, mint 
később kiderült a vacsorája 
mellől állítottuk fel és két 
kisgyereket hagytak otthon. 
Megnézte az autót, kiderült, 
hogy egy nem látható helyen 
lévő gumicső érett el, lyukadt 
ki és ezért folyik el a hűtővíz. 
A szereléshez ki kellett nyit-
ni a csomagtartót is, ekkor 
meglátták a plaketteket, meg-

kérdezték mik azok. Elmond-
tuk, hogy a mi iskolánkban 
hagyománya van a minőségi 
munka megbecsülésének és 
most nem tudjuk, hogy ha 
itt kell hagyni az autót, ho-
gyan fognak hazakerülni a 
plakettek a ballagás napjára. 
A fiatalember vontatókötélre 
vette az autót, elhúzott min-
ket a szomszéd településre. 
Este fél tízkor kinyitotta a 
műhelyét. Több mint egy órát 
keresgélt megfelelő méretű 
gumicsövet. Közben a felesé-
ge kávéval kínált minket, az 
egyik lemerült telefonunkat 
töltőre rakta. Éjjel 11 órára 
kész lett az autó. Kaptunk 
telefonszámot is, ha mégis le-
robbannánk útközben, hívjuk 
fel, van trélere, haza húz. Ez-
után kifizettük a munkadíjat 
és elköszöntünk, a jóságot, az 
önzetlenséget azonban nem 
lehet megfizetni.
Azon a számunkra hosszú-

nak tűnő, de mégiscsak rövid 
15 km-es útszakaszon olyan 
emberekkel találkoztunk, 
akik emberségből jelesre vizs-
gáztak. Ezúton is szeretném 
megköszönni az ismeretlen 
fiatal párnak, A pécsváradi 
benzinkút személyzetének 
segítőkészségüket. Az autó-
szerelő Molnár Zoltánnak és 
feleségének az önzetlensé-
güket.

Némedi Jánosné

A Gedeon-borok újabb sikerei
Mint arról előző számunkban 

beszámoltunk, a XXIII. Szege-
di Borfesztivál Borversenyén 
a Gedeon Birtok Kékfrankos 
Rozéja elnyerte a fesztivál 
legszebb bora címet. Ám a 
siker ezzel egyáltalán nem 
állt meg, hiszen a négy ver-
senybe nevezett boruk közül 

a végső értékelésben három 
aranyérmet és egy ezüstérmet 
hozhattak el. Arany Sárfehér 
- arany, Kékfrankos Rozé 
- arany, Cserszegi Fűszeres 
– arany, Cabernet Sauvignon 
– ezüst.
Aztán jött a nagyszerű foly-

tatás, ugyanis a XXXVIII. 

Országos Borverseny 628 ver-
sengő bora közül, aranyérmet 
kapott a 2016-os Kékfrankos 
Rozéjuk, valamint a 2015-ös 
évjáratú Arany sárfehérjük. 
Utóbbi azért is örömteli, hi-
szen mégiscsak a tradicionális 
iszáki fajtáról van szó!

-te-

Arculati kézkönyv összellítása
2017. június 13-án Izsá-

kon lakossági fórum került 
megtartásra, melyen a Bács-
Kiskun Megyei Területfej-
lesztési NKft. munkatársai 
ismertették a településké-
pi arculati kézikönyv és 
a településképi rendelet 
elkészítésével kapcsolatos 
feladatokat. Jogszabályi 
kötelezettség alapján 2017. 
október elsejéig kell elké-
szülnie az említett doku-
mentumoknak, melyek célja, 
hogy a települési közösségek 
maguk döntsék el, milyen 
környezetben szeretnének 
élni, hogyan őrizzék meg 
építészeti  és természeti 
kultúrájukat, és milyen esz-

közökkel fejlesszék azt. 
A településképi arculati 

kézikönyv nem szakkönyv, 
hanem elsősorban a helyi 
döntéshozók és a lakos-
ság tájékoztatását segítő 
szemléletformáló kiadvány. 
Ennek érdekében 2017. 
június 27-ig várják a www.
izsak.hu honlapon található 
kérdőív kitöltését, továbbá 
véleményeket, javaslatokat 
a témával kapcsolatban. 
Örömmel fogadnak olyan fo-
tókat, melyek Izsák épített, 
természeti vagy kulturális 
örökségét, értékét mutatják 
be, ami lehet egy szép ház, 
egy kerítés, egy fa, egy táj-
kép, egy sziluett. A fotókat 

az info@bacskiskun2020.hu 
e-mail címre lehet megkül-
deni, melyekből a legjobbak 
bekerülnek a településképi 
arculati kézikönyvbe.
A lakossági, civil szervezeti 

és egyházi vélemények meg-
ismerése céljából az Izsáki 
Hírek júniusi számában egy 
melléklet kerül közzététel-
re, melynek visszajuttatásá-
val segíthetik a szerkesztési 
munkát.
Tisztelettel kérem Izsák 

város Lakóit, hogy aktív 
részvételükkel  segítsék 
munkánkat.

Köszönettel: 
Mondok József 

polgármester 
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...még a mostani kormányzattal nem szimpati-

zálók józanabbjai is elfogadják legalább annyiban 
annak családtámogatási lépéseit, hogy nem ártó, 
hanem segítő szándékúak. (Otthonteremtési 
támogatás, kedvezményes hitelek, hitelelen-

gedések, különböző ingyenes juttatások, stb.) A „józan” jelzőt 
mindenképpen használni kell, mert vannak, akik rasszistának, 
homofóbnak, lúzernek, sőt bunkónak bélyegzik azokat, akik az 
úgynevezett - jobb szó híján - „jobboldali” családmodell hívei. Ma-
gyarán egy anya, egy apa és a gyerekek alkotta közösséget tartják 
„A” családnak, nem kizárva abból a nagyszülőket sem. S mivel 
a kormányzat is az ilyen közösségeket támogatja, akár pozitív 
diszkriminációval is, azt is támadják rendesen. A nemrégiben 
rendezett kormányzati családkonferencia alkalmából ellenkonfe-
renciát szerveztek a ma oly sokat emlegetett egyik egyetemen, ahol 
egyébként tudományos alapokon kívánják bebizonyítani, hogy 
egyenesen az emberi jogok korlátozása az, ha valakik a klasszikus 
családmodellben hisznek. Pláne, ha ennek még hangot is adnak. 
Hiszen az maga a kirekesztés.
Gondolom, akiket foglakoztat a jövő, s nem a migránsok idete-

lepítésével vélik a vészes népességfogyást orvosolni, látják, hogy 
meg kell fordítani a jelenlegi tendenciát. A jelen valósága ugyanis 
az, hogy évente harmincezer fővel csökken az ország lélekszáma. 
A pőre szám mögött egy igen összetett problémahalmaz áll. Élen 
a hagyományos családmodell korszerűtlenségének sulykolása, a 
minden áron elérni kívánt karrier, a fogyasztás középpontba állí-
tása, a növekvő számú válások és abortuszok, a felelősségvállalás 
elöli menekülés, a háromgenerációs (szülők, gyerekek, nagyszü-
lők) modell eltűnése – ezek mind-mind okozói a folyamatnak. 
Egyenként is súlyos társadalmi torzulásokhoz vezetnek, hát még 
így együtt.
Gondolom, sokan nem értik mi lehet az igazi céljuk a hagyomá-

nyos értékek elszánt rombolóinak? Például hogyan is képzelik el 
azt a jövőt, amit ők annyira szeretnének megvalósítani. És kikkel 
tennék ezt, ha nem születnek majd gyermekek. Mert akármilyen 
haladók és felvilágosultak is ők, a természeti törvények továbbra 
is olyan maradiak lesznek, mint eddig voltak. Gyermeke ezután 
is csak egy nőnek és egy férfinak születhet. Nekik is csak akkor, 
ha ezt felvállalják. Lehet, hogy a természet is rasszista, homfób, 
meg bunkó, mert nem alakul a „haladók” kénye-kedve szerint? 
Ne legyen kétségünk, hamarosan lesznek, akik erről írnak majd 
komoly értekezéseket, meg doktorálnak is belőle, mert egy demok-
ráciában a „magas szintű” hülyeséghez is bárkinek joga van...

Három izsáki csapat 
az ULTRABALATONON

Két évvel ezelőtt olvashattak 
először az Izsáki Hírekben ha-
zánk egyik legnépszerűbb, egy-
ben Közép-Európa leghosszabb 

futóversenyéről, a 220 km-es 
Balaton kerülő futófiesztáról. 
Akkor, Bencze Erika vezetésé-

vel, az izsáki ASO Aerobic- és 
Fitness Terem legaktívabb tagjai 
alkotta csapat és kísérőik 21 
órán belüli idővel, jóval az elő-

írt szintidő alatt, teljesítették 
a távot. Tavaly megismételték 
ugyanezt, nem kis elismerést 

szerezve az izsáki futók körében. 
Az érdeklődés azt eredményezte, 
hogy az idén már három izsáki 
csapat ízlelte meg az ULTRA-

BALATON magával ragadó 
hangulatát.
Folyatás a 4. oldalon.

Örömöt vitt az Izsáki 
Hírek

Valószínűleg kevesen vannak olvasóink között, akik nem isme-
rik - számos egykori közösségi rendezvény szervezőjét, résztve-
vőjét -, Békésiné Budai Ágit, aki betegsége miatt már hosszabb 
ideje a kecskeméti Margaréta Otthon lakója. Ági azonban to-
vábbra is izsáki maradt, így természetesen érdeklődik az itthoni 
események iránt. Ezért is kérte Csernákné Szegvári Marikát, 
hogy vigyen be neki Izsáki Híreket. Korábbi számainkból egy 
csokorra valót küldtünk amivel, amint az a fotón is látszik, igen 
nagy örömöt okoztunk neki. A jövőben is eljuttatjuk számára 
lapunkat, s ezúton is jó egészséget kívánunk!
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Összeférhetetlen Nyári emlékek nyomában
Már hatvan éves az az „él-

ményem”, hogy az „enyhülés” 
éveiben a Tarzan könyvek 
újra kiadásra kerültek. Az 
akkori fiatalság nagy örömmel 
ment megvásárolni, de csak 
akkor derült ki a „csatolás”, 
ugyanis előbb ki kellett fizetni 
az „Ellenforradalom Magyar-
országon” című füzetecskét is. 
/Kereskedelmi, sőt politikai 
fogásnak sem rossz, csak 
visszatetsző ... A fő kérdés: 
hogyan kapcsolódhat össze, 
az össze nem illő?/
Az ősidőkről gondolkodva az 

evolúció elmélete is megjele-
nik - máig sem igazolhatóan, 
- mert fajok keveredése nem 
hozható létre művileg, - leg-
feljebb magyarázhatjuk úgy, 
hogy a környezethez igazodás 
szükségessége hozhatta létre 
a fajokon belüli változást, 
fejlődést.
A „kezdet”-re – mind az élő-

lények fajaira vonatkozóan, 
mind az emberiség életére vo-
natkozóan a TISZTASÁG-ban 
megmaradás volt a szabály, 
ami a gyakorlatban a másság 
eltűrhetetlenségét jelentette. 
Ez az elemi, megmaradást 
segítő ösztön a Biblia ószö-
vetségi írásaiban is szerepel 
nem csak ösztönként, de pa-
rancsként is, elsőrenden az 
emberre érvényesen.
A ma történelmének esemé-

nyeiben ez az ősi alapszabály, 
sőt, TÖRVÉNY  kezd fellazul-
ni. E folyamat kezdete egyes 
tudósok szerint a vallási síkú 
reformációval indult el. A lelki 
felvilágosultság kinyitotta a 
lehetőségeket más kontinen-
sek megismerése előtt, így kö-
zel kerültek más-más népek, 
kultúrák, fajok, és amikor 
megerősödött a gyarmatosítás 
által más kincseinek elnyerése 
iránti vágy, az eszköz sokszor 
a kiirtás volt, de - a mások-
kal való keveredés kivédése 
érdekében is vagy az elpusz-

títás, vagy szigorúan ellenőri-
zetten, külön telepeken tartva 
kerültek rabszolgasorsra.
Tudós gondolkodók meg-

állapítása szerint az újkori 
történelemben megfigyel-
hető – szinte rendszeresen 
- negyvenévenkénti nagyobb 
változás amely a „tisztaság-
ban” maradás felbomlásához 
vezet. Így a tengeri hajózás, de 
a könyvnyomtatás is nagyobb 
körű ismeretekhez jutást 
eredményezett, majd a gőzgép 
feltalálása következtében a 
vasút kontinenseken átívelő 
mozgást is lehetővé tette, 
majd következik az elektro-
mosság felfedezése, amely 
az energia bárhova eljutta-
tását szolgálja. Az olaj-alapú 
energiaforrás óriási bővülést 
jelentett a járműipar fejlődé-
sében… Ez a fejlődés azonban 
felgyorsult, és az elektronika, 
az informatika, majd a gén-
technológia újabb és újabb 
lehetőségeket nyújtanak a 
másság megközelítése, sőt 
befogadása céljával.
Óriási változás ez a „kezdet” 

állapotához viszonyítva! Ve-
hetjük-e ezt „fejlődés”-nek? 
Alapjában nem a technikáról, 
hanem az életről van szó, 
amely számára a „tisztaság” 
nagyon jelentős minőségi 
meghatározó! Ez új helyzet-
ben ismét hangsúlyozni kell, 
hogy a tisztaság fontossága az 
emberre vonatkozik. A techni-
ka által közel került világtá-
jaknak szinte mindegyikében 
találunk olyan eszmék általi 
gyakorlatot, amely az európai 
ember letisztult lelkiségét 
szennyezi. Minden faj, akár a 
Csendes-óceán szigetvilágá-
ban, akár Afrika őserdeiben 
kialakulva – maga törvényei 
szerint működik, gondos-
kodik életben maradásáról, 
tesz igazságot tagjai között, 
- és tartozik felelősséggel 
Teremtője előtt. /Egy példa: a 

kannibál éhségében csak egy 
embertársát eszi meg, nem 
gyilkol le egyszerre többet, 
mert az már nem fér bele 
„erkölcsiségébe”./
A téma kiválasztása és e hos-

szadalmas bevezetés után az 
összeférhetetlenség lényegét, 
területeit és veszélyét szeret-
ném megvilágítani.
Rövidre zárva, - tudjuk, 

hogy a világ sokszínűre van 
teremtve, a külsőségekben 
uniformizálásra törekvők, 
mint például Kína volt, - öltöz-
ködésüket illetően az elmúlt 
évtizedekben, - előbb utóbb 
feladták… Így nem a külsőről 
beszélek, de inkább az össze-
férhetetlenség életminőséget 
rongáló területeit kellene 
megneveznem…
Tisztaság és elhanyagoltság, 

szorgalom és lustaság, egye-
nesség és csalárdság, össze-
tartás és ellenségeskedés, re-
ménység és feladás, szeretet és 
el nem fogadás, hit és hitetlen-
ség, /II.Korinthusi levél 6:14. 
– „ne legyetek hitetlenekkel 
felemás igában!”/, bizalom és 
másféle biztosítékok keresése, 
megváltó Krisztus és bármi-
lyen más erő, /mint például a 
babonaság/, … tartozhatnak-e 
össze?!? Belső elfajultsága a 
mai emberiségnek ebből az 
„egyveleg”-ből eredeztethe-
tő. Nem lehetünk egy kicsit 
ilyen, egy kicsit olyan…! Egy 
felé szánjuk oda magunkat 
szívünkkel, gondolkodásunk-
kal, magatartásunkkal és 
bekövetkezik a megtisztulás, 
de amiatti megnyugvásunk 
is, hogy minden energiánkat 
annak az EGY-nek a szolgá-
latába állítottuk, nem húzunk 
kétfelé!
Kívánom, hogy a leírt sok-

színű gondolat vezessen el 
mindenkit az összeférhetetlen 
dolgok elhagyására!

Bérces Lajos 
önk. képviselő

Június a régiségben: Szent 
István hava. Ebben a mi vilá-
gunkban kialakított szokások 
alkalmat adnak az emlékezésre, 
elmélkedésre.
Pünkösd: „vándorló” ünnep, 

Húsvét után 8. vasárnap. A 
Szentlélek eljövetele… a nyelve-
ken szólás… Néphagyomány jó 
ismerői /Bálint Sándor, Molnár 
V. József…/ alaposan kifejtik ezt. 
Egykor lófuttatás, bikahajsz, éte-
lek megáldása. Ma három napos 
ünnepként a családoknak nagy 
segítség a pihenés, a szabadság 
jó eltöltésre.
Többen helyben maradtunk és 

sokat tanultunk. Városmisszió 
különböző részleteibe tudtunk 
bekapcsolódni: élő rózsafüzér 
(zarándoklás a különböző vá-
rosrészek között), iskolások 
futása, központi sátor előtt zenés 
bemutató, missziós kávéház, 
szabadtéri mise, érseki mise, 
szeretet vendégség…
Nemzetközi Összetartozás Nap-

ja (TRIANON!)
A Kecskemét városi hivatalos 

ünnepséget már pénteken meg-
tartották az országzászlónál 
(városháza mellett). Vasárnap 
ünnepélyes keretek között egyik 
civilszervezet vezetésével a Cifra 
Palota dísztermében emlékeztek. 
Az ún. Két templom közben a 
TRIANON emléktábla koszo-
rúzása szerény körülmények 
között ment végbe. A Trianon 
Társaság és a Magyarok Világ-
szövetsége nevében megjelent 
vezetők, érdeklődők. Gyásznap! 
Ezt tudatosíthatjuk. 1920. június 
4. Emlékezetes napja lehetne 
minden magyar embernek.
Kölcsey Ferenc egykoron így 

írta unokaöccséhez: „Hazasze-
retet, egyike a kebel tiszteletre 
legméltóbb érzedelminek, de 
sok kívántatik míg ennek tiszta 
birtokába juthatunk…”
Érettségink alkalmával fejből 

kellett idézeteket használni. Sok-
ra megy a világ…!? És merre?
Koronázási évforduló: 1867. 

június 8. Pest… 20 évvel a sza-
badságharc után megegyezésre 
jutottak, a magyar nép és az 
uralkodóház között. Kiegyezés.
Ferenc József – Erzsébet ki-

rálynő ünnepélyes koronázási 
szertartásának 150. évfordu-
lóján sokat hallunk erről. A 
kedves, magyarokhoz szívélyes 
királynőnk udvarhölgye, tár-
salkodónője Kecskemétről a 
kisnemesi származású Ferenczy 
Ida csillagkeresztes-hölgy. Fe-
renczy Ida élete végéig pártában 
maradt, hűségesen kitartott a 
nagyasszony és magyar hazája 
érdekében az Osztrák-Magyar 
Monarchia létrejötte után is. 
Nagy hatással volt a kiegyezést 
szolgáló politikusokra. Erzsé-
betet segítette a magyar nyelv 
tanulásában. Kedves Idám! Így 
kapott levelet, amikor néha 
rokonait, keresztgyerekeit lá-
togatta Kecskeméten. Apáink, 
nagyapáink később énekelték 
„Ferenc Jóska Katonája va-
gyok…” Hosszú uralkodás. 
Európa forrongásai. (Halálese-
tek az uralkodóházban, Rudolf, 
Erzsébet.)

Medárd szintén ehhez a dátum-
hoz kapcsolódóan időjóslásra. 
Az egykori püspök szavára nem 
hallgató mulatozó társaságot 40 
napos esővel verte szét…
Szent Iván: Keresztelő Szent 

János, ill. „virágos Szent János”. 
Nyári napforduló… A pusztába 
menekült szerzetesközösségek 
védőszentje egykoron. Árpád-
korban a gyepűhatár monostora-
inak védelmét várták tőle.
Johannita-rend jött létre a szent 

sír védelmére, III. Béla királyunk 
betelepíti őket hazánkba, majd 
II. Andrást kísérik el szentföldi 
hadjáratára… (Jeruzsálem ki-
rálya). A Jézust keresztelő János 
szobra sok helyen a templom ke-
resztelőmedencéjénél látható. 
Egyes településeken illatos fü-

vekkel füstöltek…tüzet raktak… 
az „ugrás” tán ami egyúttal 
beavatás… a legények és lányok 
komának, ill. mátkának tisztel-
ték egymást.
László: gyakori név hazánk-

ban, kultusza Szent László 
király példás életéből eredez-
tethető (1077-1095 uralkodás). 
Legendáját, emlékét a Képes 
Krónika leírása és iniciálék, va-
lamint a szájhagyomány (a régi 
templomok falfestményei)… 
őrizték meg.
„A magyar lovagkor példaképe, 

népünk-tátus-királya mondáink 
hőse, a legnépszerűbb magyar 
Szent a régiségben” (Molnár V. 
József). Kimagasló tettei, szép 
termete, csodás tettei 
Szent László füve, kútja, pén-

ze… ismert sokak előtt Erdély-
ben barangoló, zarándokúton 
kis szabadsághoz jutó emberek 
több helyen találkoznak fres-
kóval: Bögöz; Gelence; Torda. 
Pogányhavason bárányok és 
borjak bőgése segítette, táltos 
lova fakasztotta a vizet ünne-
pének vigíliáján a középkorban, 
mint Szent Iván napján, napfor-
dulási tüzek gyulladtak.
Shakespeare a nagy angol író 

„Szentivánéji álom” című szín-
műve elviszi a nézőt, olvasót a 
hétköznapi élet szürkeségéből 
az álom leple alatt kifejezhető 
másik világba. Arany János 
balladája pedig felülmúlhatat-
lan. Fejereklyetartó (Herma) 
Győrben, ill. Nagyváradon. Az 
évfordulós ünnepségek során 
erre is gondolhatunk. László 
Gyula professzor Régészeti ta-
nulmányok címmel, 1977-ben 
közreadta kutatásaink, vizsgá-
lódásainak „vázlatát”! Ötvös 
jelenlétében, engedéllyel ezt a 
tűzzománc (sodrony… magyar 
címer) fejereklyét ősi magyar 
kézműves terméknek véli, kora 
gótikus tárgyakkal veti össze. 
A fémek hőtágulási együttha-
tójától kezdve a zománcmarad-
ványok és ellenlemez mintája 
alapján kék szemű lehetett. 
Hajkoronája!... (hát vissza vihet 
a szkítákhoz)! 
Péter és Pál (június 29.) aratás 

kezdte. Tudjuk, nyárban, össze-
férnek a naptárban!
Ennyi fért a keretbe. Boldog 

Pedagógus Napot! Kiegyezést!

Mesznéder Klára

Folytatás a 3. oldalról.
Amellett, hogy az ULTRABALA-

TON megterhelő kihívás, egyben óri-
ási buli, hatalmas közösségi élmény, 
igazi futófieszta. Kívülállóként úgy 
tűnhet, hogy a futás egyéni sport, 
aki azonban egyszer is belekóstol az 
ULTRABALATON semmihez sem 
fogható hangulatába, annak biztosan 
megváltozik a véleménye. A többség 
csapatban indul a körre. Ami biztos, 
hogy a tervezés, a leutazás és a 32 
óra megszervezése már önmagában 
is összetartó erő. Barátságokat szo-
rosabbra kovácsol, ismeretleneket 
együttműködésre ösztönöz. Nehéz 
elképzelni ennél jobb csapatépítő 
tréninget, ahol a szakaszokon min-
denkinek egyedül kell szembenéznie 
saját démonaival, ugyanakkor a töb-
bieknek is készen kell állni a beugrás-
ra, ha valaki sérülés miatt kidőlne. Az 
ULTRABALATON 220 kilométere 
alatt az indulók megismerik önma-
gukat, és azt, hogy korlátaink igenis 
legyőzhetők. A kihívás, az egyéni 

Három izsáki csapat az ULTRABALATONON
teljesítmények, amelyek összekap-
csolódva összehozzák az embereket 
és a csapatok a végén a célból egy 
életre szóló élménnyel távoznak. A 
versenynek vannak magányos hősei 
is, az ultrafutók, akik egyedül próbál-
ják meg teljesíteni a távot
Az idei, 2017. május 19-21. között 

megrendezett XI. ULTRABALA-
TONON ezer csapat és 200 egyéni 
induló, összesen, mindegy tízezer 
versenyző állt rajthoz. Izsákról há-
rom csapat is az indulók közt volt: 
A harmadik alkalommal induló 
ASO-RUNNERS FRIENDS csapat 
mellet az ASO SUHANCOK és a 
KOLON FUTÓKLUB csapata, 
Domokos Zita, illetve Sörös István 
vezetésével. Mindhárom csapat, re-
mek teljesítménnyel, jóval a szintidő 
alatt (19-22 óra) teljesítette a távot, 
annak ellenére, hogy az időjárás sem 
kedvezett a futóknak. A kimerültség 
határához közeli állapotban beérkező 
futók és kísérőik, a teljesítésért járó 
érem átvétele után, már azon kezd-

tek gondolkodni, hogy jövőre újra itt 
a helyük. Gratulálunk a futóknak és 
segítőiknek! 
A három izsáki csapat részvétele a 

Balaton körüli versenyen, valamint 
az egy héttel korábban megrende-
zett Kolon Kupa Futóverseny egyre 
nagyobb népszerűsége jelzi, hogy 
Izsákon, a futás és az egészséges 
életmód iránti elköteleződés fontos 
az itt élők számára. Amellett a futás 
nemcsak a sportolásról szól, hanem 
közösséghez tartozásról, a másokkal 
való törődésről is. A jótékony célú 
futóalkalmak bevételéből a nehéz 
anyagi helyzetben lévő családok gyer-
mekeinek sportolását támogatják. Az 
esti, lámpás futások oldott hangulata 
igazi lehetőség a mozgás népszerűsí-
tésére és egyben a kikapcsolódásra is. 
„A láb mindig kéznél van!” – Peterdi 
Pál egykori sportoló, újságíró és hu-
morista örök érvényű szlogenjével is 
a testmozgás fontosságára hívta fel a 
figyelmet, – éljünk vele!    

-fg-
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MEGEMLÉKEZÉS
„Megpihen a dolgos jó apai szív 
Áldás és hála övezi a sírt.
Szerető férj voltál drága édesapa
Bánatos családnak most őrangyala”

Fájó szívvel emlékezünk
CSERNUS SÁNdOR

halálának 1. éves évfordulójára
Szerető családja

 SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYReformátus  múltunk  92.
„1822. Május 12-én tellyes 

Gyűlésben: Megvizsgáltatott a 
Curatori számadás, s Czirkos 
János őkegyelme ez Esztendöröl 
a további felelet terhe feloldozta-
tott. Lásd a számadást.
Ez után egész November 17-ig 

semmi nevezetes dolog eránt 
Gyűlés nem tartatván, csak azt 
jegyzi fel a Prédikátor, hogy elö-
ször tartván Építő Mestereink 
a közelgető nagy munka idejét, 
annyira siettek az építéssel, 
hogy a Prédikátor az újj épületbe 
már Augusztusi Pesti vásár előtt 
szinte  két héttel által költözhe-
tett, semmi egyéb híjja nem ma-
radván az építésnek hanem is a 
pintze vakolása, a mi késöbben 
elvégeztetett.
1822.November 17-én tellyes 

Gyűlésben. Néhai Forgáts Já-
nos testamentomi hagyomá-
nya szerént az Ekklésiát illető 
summa, minek utána a Ketske-
méti Városi Magistratus által 
megítéltetett volna, de a pénzt 
felvevő Prokátorral (ügyvéddel 
– N.Á.) sok ideig boldogúlni 
nem lehetett. Elfáradván az 
Elöljáróság békességes tűrése, 
határoztatott a kitett napon 
tartott Gyűlésben:
hogy a Prókátor a Ketskeméti 

Ns. Magistratus előtt bépana-
szoltasson és a fizetségre kén-
szeríttetni kérettessen.
2-szor A rendes fizetésre Ek-

klésiánkba hozott Bábának, 
Veres Máriának igasságtalan 
praetentiója, melly szerént az 
írásban kiadott fizetésen felyül 
még kész pénzt keresett a löljá-
róságon visszavettetett.
3-szor A Sátoros Innepi Com-

muniók (úrvacsorák – N.Á.) al-
kalmatosságával majd minden-
kor egy vagy más botránkozás 
esvén, a Prédikátor abból azt 
hozta ki: hogy a botránkozást 
okozók vagy illendően el nem 
készíttettek az Úr asztalához 
való járulásra, vagy talán osko-
lába nem is jártak.  Amit azért 
többször sajnálkozva szemlélt a 
Prédikátor, tovább a dolgot nem 
nézhetvén, erre nézve gondo-
latját az Elöljárósággal közölte: 
hogy  ti. a mindenkori rendnek 
megfundálására, és az igaz 
kegyességnek előmozdítására, 
illő sőt szükséges volna mind 
azokat az Úrvatsorájával való 
éléstől eltiltani, akik a közelebbi 
Esztendők alatt vagy illendően 
el nem készíttettek az Úr aszta-

lához való járulása, vagy éppen 
nem is jártak oskolába s tsak a 
többek sorába minden vallás-
beli esméret nélkül tudatlanúl 
elő állottak – mind addig míg 
magukat illendően el nem ké-
szíttetik.  A feltétel elfogadtatott 
és meghatárooztatott, hogy ez 
Katedrából (szószékről – N.Á.) 
kijelentessen.
Mi lett ezen határozásnak 

következése, illőnek tetszett 
feljegyezni: ugyan is számos 
kisebb és nagyobb idejű férfi és 
leány gyermekek jelentek meg 
a Prédikátornál a Karátsoni 
Innepek előtt várván a felölök 
való rendelést. Ezeket az addig 
szánakozásra méltó, de már 
most, a mennyiben a vallás-
nak fundamentomos esméretét 
vették, boldog lelkeket, maga a 
Prédikátor oktatta naponként 
a Parochián, és minek utána 
megfoghatásokhoz képpestel-
készültek, néhány Elöljárók 
előtt őket megvisgálván a hal-
lottakból, a Karátsoni Innepi 
Communio alkalmatosságával 
bémutattatván őket az egész 
Gyülekezetnek is, az Úr vatso-
rájával való élésre botsáttattak. 
Lásd ezeknek neveiket abban 
a diáriumban, mellybe a Con-
firmáltattak béírtani szoktak.”  
(P.IV.: 97-98.ol.)

Közli: Nagy Árpád

Az olvasottakból fény derül 
arra is, hogy e IV-es számmal 
jelzett könyv feljegyzéseit utó-
lag készítette el az összeállító, 
azokból a jegyzetekből, melyek 
azóta nyomtalanul elvesztek az 
idő sodrában. Hálásak lehetünk 
az Úristennek, hogy volt vala-
ki(-kik)nek gondja arra, hogy 
legalább ennyit tudhassunk az 
előttünk jártak életéről, hitéről. 
Abban a reményben osztjuk meg 
ezen egyetlen jegyzőkönyv köz-
léseit, hogy az Úristen ad értő 
lelket a ma (holnap?) élőknek 
is, hogy atyáink életpéldáiból 
tanuljunk, s így egyszersmind 
megkíméljük magunkat attól, 
hogy az általuk elkövetett hibá-
kat mi is elkövessük…
Adná meg Szentlélek Isten, 

hogy ez a bölcsesség minket is 
vezessen és megtartson Jézus ál-
tal az örök Életre. Így hasonlóan 
tudnánk mi is rendet és fegyel-
met is tartani a jézusi szeretet és 
irgalmasság kötelékében már e 
múlandóságan is.                -na-

Gyülekezeti hírek
- Június 18., 17.00: tanévzáró istentisztelet
- Június 25., 14.30: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápol-
nában.
- Július 3-7.: RINYA tábor a gyülekezeti házban.
- Július 27-30.: Bálványosváraljai testvérgyülekezeti látogatók 
fogadása.
- Július 23., 10.00: aratásért való hálaadó istentisztelet, úrvacsora.
- Július 22., 18.00: előkészítő istentisztelet.
- Augusztus 20., 10.00: újkenyérért való hálaadás, úrvacsora.
- Augusztus 19., 18.00: bűnbánati, előkészítő istentisztelet.

Ünnepe: Június 27.
Született: Lengyelország, 

1046 körül
Meghalt: 1095. július 29. 
,,Amikor a magyarok meg-

hallották -- olvassuk a geszta-
írónál --, hogy Magnus (Géza) 
király meghalt, egész soka-
ságuk öccséhez, Lászlóhoz 
gyűlt, és egy értelemmel, kö-
zös szóval és egyetértő akarat-
tal őt választották az ország 
kormányzására, vagyis he-
lyesebben buzgó és állhatatos 
kéréssel rákényszerítették. 
Mindnyájan tudták ugyanis, 
hogy föl van ruházva a töké-
letes virtusokkal, hite szerint 
katolikus, kiváltképpen ke-
gyes, bőkezű adakozó, szere-
tettel teljes. Úgy ragyogott föl, 
mint köd közepette a hajnali 
csillag, mely elűzi a homályt; 
és miképpen a telihold világol 
a maga napjaiban, vagy ami-
képpen a nap ragyog: fény lett 
népének közepette.’’ 
Valóban az isteni gondvise-

lés különös intézkedését kell 
látnunk abban, hogy őt adta 
a magyar nemzetnek az első 
szent király halálát követő 
négy évtizedes viszály után. 
Uralkodása sorsdöntő volt 
népe történelmében. Kiváló 
uralkodói képességével, vité-
zségével és életszentségével 
kivezette a magyarságot a bel-
ső veszedelmek örvényéből, és 
megmentette a külső ellensé-
gek halált és pusztulást hozó 
támadásaitól. 
A belső viszály és egyenet-

lenség hozta magával, hogy 
nem magyar földön, hanem 
Lengyelországban látta meg 
a napvilágot. Születésének 
éve a körülményeket egybe-
vetve 1046-ra tehető. Atyja I. 
(Bajnok) Béla magyar király 
(1060--1063) volt, anyja Ri-
chéza, II. Miciszláv lengyel 
király leánya, nőágon II. Ottó 
császár dédunokája. Két fiú és 
több leánytestvére volt. Báty-
ja, Géza 1074--1077 között 
uralkodott. A leányok közül 
Zsófia Weimar Ulrik őrgróf-
hoz ment feleségül, Ilona 
pedig Zvonimir horvát király 
felesége lett. László kétszer 
házasodott. Első felesége, aki-
nek nevét nem ismerjük, va-
lószínűleg magyar főúri leány 
volt. Ebből a házasságból szü-

letett leányát Jaroszláv orosz 
herceg vette feleségül. Majd 
özvegységre jutva Rheinfeldi 
Rudolf német ellenkirály leá-
nya, Adelhaid lett a felesége, 
akitől Iréne nevű leánya szü-
letett; ezt János görög császár 
vette el feleségül. Ilyenformán 
szinte az összes szomszédos 
uralkodóházzal rokonságba 
került, beleszámítva a két 
leghatalmasabbat: a görög és 
német császári dinasztiát is. 
Salamon király (1063--1074), 
László unokatestvére ugyanis 
Judit német császárleányt 
kapta feleségül. László egész 
életét sok küzdelem és meg-
próbáltatás jellemzi. 
Mikoron méglen gyermekded 

volnál, 
Kihoza Béla király jó Ma-

gyarországba, 
Hogy dicsekednél te két or-

szágban, 
Magyarországban és menny-

országban. 
Letelepedél Bihar-Vára-

don... 
-- írja kedvesen a Szent Lász-

ló királyról szóló ének, a régi 
magyar irodalom e gyöngy-
szeme. 
Vallásos lelkületét anyjától, 

a vitézséget atyjától örökölte, 
aki mielőtt a lengyel királyle-
ányt megkapta, párviadalban 
legyőzte az egyik pamerán ve-
zért. László még jóformán fel 
sem serdült, máris viszontag-
ságos időket kellett átélnie: a 
testvérharcot András király és 
apja, Béla herceg, majd az éve-
kig húzódó viszályt Salamon 
király és Géza bátyja között. 
Így korán megedződött az 
élet iskolájában, s korán elő-
készült sok harcot magában 
rejtő uralkodói éveire. Az ő 
feladata lett ugyanis az ország 
,,megállapítása’’, mint Hóman 
Bálint megjegyzi, vagyis a bel-
ső rend megszilárdítása és a 
külső határok biztosítása. 
Az ország védelmében még 

mint fiatal herceg ismételten 
kitüntette magát. Talán 22 
éves lehetett, amikor az úzok 
(fekete kunok) betörtek az 
ország keleti részébe Salamon 
királykodása idejében (1068). 
A Kerlés melletti ütközetben 
döntő szerepet játszott a győ-
zelem kivívásában. Ő volt a 
csata főhőse, különösen azál-

tal, hogy az egyik menekülő 
kun vezért, aki egy magyar 
leányt vitt magával, üldözőbe 
vette, legyőzte, és a leányt ki-
szabadította, jóllehet előzőleg 
már súlyos sebet kapott a csa-
tában. E hőstette valóságos le-
gendával fonta körül alakját, 
s a következő századokban 
számtalan magyar templom 
falán megfestették. Ugyan-
csak döntő szerepet játszott 
mint vitéz katona a Salamon 
király és Géza bátyja közötti 
testvérharcban: a mogyoródi 
csatában (1074) bátyját győ-
zelemre segítette, s uralmát 
biztosította. 
1077-et írtak, amikor László-

nak a nép akaratából, jóllehet 
Salamon még életben volt, át 
kellett vennie az ország kor-
mányzását. Lelkületére jel-
lemző, hogy nem koronáztatta 
meg magát, ,,mert csak békes-
séget kívánt -- mint a króni-
kás írja --, hogy visszaadhassa 
Salamonnak az országot, és 
magának a hercegséget tartsa 
meg’’. Erre azonban nem ke-
rült sor, mert az egész ország 
népe egy emberként állt mö-
götte. ,,Hírneves és fönséges 
volt’’, mivel ,,Magyarországot 
meggyarapította.’’ Nevéhez 
fűződik Horvátország és Szla-
vónia meghódítása. De erre 
nézve is megjegyzi a krónikás: 
,,Ezt a király nem kapzsiság-
ból cselekedte, hanem azért, 
mert a királyi törvény szerint 
őt illette az örökség’’, lévén 
a megözvegyült királyné a 
magyar király testvére. 
(Folytatás a következõ számban!)

Egyházközségi 
hírek

Nyári miserend a hét-
végeken az izsáki római 
katolikus templomban és a 
kisizsáki kápolnában.

- Szombat: 18 óra 
(izsáki templom)

- Vasárnap: 
7 óra 30 

(kisizsáki kápolna)
9 óra 

(izsáki templom)

A nyári miserend 
szeptember 1-ig érvényes.
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormány-

zat Képviselő-testülete má-
jus 30-án a munkatervének 
megfelelően tartotta ülését, 
ebben az évben hetedik 
alkalommal. A napirend 
előtt elfogadta a „Jelentés 
a lejárt határidejű testületi 
határozatok végrehajtásá-
ról” előterjesztést és jóvá-
hagyta az abban szereplő 
22 határozattal kapcsolatos 
intézkedéseket.
Az ülés napirendjéhez 

kapcsolódóan képviselői 
javaslatra 14. pontként 
felvette „Dr. Horváth Csa-
ba kitüntetési javaslata„ 
előterjesztést.
A testület első napiren-

di pontként „Izsák Vá-
ros Önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről szóló 
2/2016.(II.23.) önkormány-
zati rendelet módosítása” 
anyagot tárgyalta, mely 
arról adott tájékoztatást, 
hogy milyen előirányzati 
módosítások történtek az 
elmúlt és utolsó negyedév-
ében. E napirendi pontnál 
Kutas Tibor bizottsági el-
nök aggodalmának adott 
hangot, hogy a költségveté-
si főösszeghez viszonyítva 
15-16 %–os módosításra 
került sor, és ezt valójában 
a testületi munka leér-
tékelődéseként értékeli. 
Válaszomban elmondtam, 
hogy az előirányzatok 
nem egyszerre emelkedtek 
(jegyzőkönyvi részt bemu-
tattam), mert augusztus 
és december hónapokban 
közel 77 millió forint módo-
sításról döntött a testület. 
Azt is közöltem, hogy 2017. 
évben negyedévenként lesz 
előirányzati módosítással 
kapcsolatos előterjesztés.
Képviselői kérdésben fel-

vetődött a mezőőri szolgá-
lat létszámának helyzete, 
annak szükségessége. Vá-
laszként elhangzott, hogy 
jogszabályi változások mi-
att júliusban a rendszer 
átalakításra kerül. A testü-
let a rendeletet 6 igen és 3 
nem szavazattal elfogadta. 
Teljes szövege e lapszám-
ban közzétételre kerül. 
Megjegyezni kívánom, hogy 
mire e cikk megjelenik, 
a rendelet már hatályát 
vesztette.
A következő előterjesztés 

a 2016. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló be-
számoló volt, melynek kap-
csán a bizottsági elnök úr 
részéről bírálatként megfo-
galmazódott, hogy mélyebb 
és bővebb indokolásra van 
szükség és be kell mutatni 
az előirányzat változáso-
kat, indokait, és ami a leg-
fontosabb, hogy a kiadások 
végrehajtása előtt. A rende-
letet a Képviselő-testület 6 
igen szavazattal, 3 nem sza-
vazat mellett megalkotta és 
közzététele e lapszámban 
megtörténik.
Harmadik napirendi pont-

ként a „Beszámoló az intéz-
ményi és belső ellenőrzés 
helyzetéről” előterjesztés 
szerepelt, amit a testület 
egyhangú szavazással el-
fogadott a következő kettő 
feladat végrehajtásának 
elrendelésével: - A jogsza-
bályi változások naprakész 
alkalmazásával kerüljön 
sor az integrált kockázat-

kezelési rendszer kiala-
kítására, történjen meg a 
szervezeti koordinálási fe-
lelős kijelölése, a megfelelő 
szabályozások elkészítése, 
a szükséges folyamatok 
szabályozása, az eljárási 
rendek kialakítása és a 
szervezeti integritást sértő 
események kezelésének 
eljárásrendje. 
- Az 1.) pontban foglaltak 

végrehajtása és a pénz-
ügyi vonal megerősítése 
érdekében 2017. július 1-
jétől – a település részére 
finanszírozott köztisztvi-
selői létszámkeret terhére 
– egy fő – a jogszabályi 
képesítési előírásoknak 
megfelelő – köztisztvise-
lő kerüljön alkalmazásra 
nyilvános pályázati eljárás 
lefolytatásával.
Negyedik napirendi pont-

ként szerepelt a „Beszá-
moló az Izsáki Inno-Kom 
Nonprofit Kft. 2016. évi  
munkájáról (zárszámadás)„ 
előterjesztés. Az anyagot a 
testület egyhangú szava-
zással elfogadta, ugyanak-
kor elrendelte a negatív 
törzstőke rendezését és az 
ehhez szükséges eljárás 
lefolytatását. A 2016. évi 
333 ezer forint adózott 
eredmény átvezetését az 
eredménytartalékba el-
rendelte.
Az ötödik napirendi pont 

keretében tájékoztattam 
a Képviselő-testületet a 
Magyar Államkincstár ál-
tal lefolytatott pénzügyi-
szabályossági ellenőrzés 
megállapításairól. Elmond-
tam, hogy fokozni kell a 
belső kontroll elemeivel 
összefüggő szabályozást, 
a kockázatkezelést és a 
kontrolltevékenységet. Tá-
jékoztattam a testületet, 
hogy intézkedési tervet 
fogunk készíteni a végre-
hajtással kapcsolatban és 
annak végrehajtásáról a 
költségvetési anyagok tár-
gyalásakor tájékoztatást 
fogok adni. A tájékoztatást 
a Képviselő-testület tudo-
másul vette. 
„A partneri egyeztetés 

szabályairól szóló önkor-
mányzati rendelet meg-
alkotása” napirend szo-
rosan kapcsolódott egy 
április végi határozathoz, 
mivel a testület elrendelte 
a Településképi arculati 
kézikönyv elkészítését és 
az arra épülő településké-
pi rendelet megalkotását. 
Hogy városunk arculata, 
fejlődése hogyan alakul, 
abban a ma élőknek meg-
határozó szerepe kell hogy 
legyen, így e rendeletben 
kerültek összefoglalásra 
azok az alapvető szabályok, 
eljárási rendek, amelyek 
a közös- együttes munkát 
hivatottak segíteni. A ren-
delet közzététele e lapszám-
ban megtörténik.
Hetedik napirendi pont „A 

követelések elengedéseinek 
eseteiről szóló önkormány-
zati rendelet megalkotása” 
előterjesztés volt. Ennek 
lényege az önkormányzat 
számvitelében nyilvántar-
tott költségvetési tárgyú 
behajthatatlan követelé-
sek állományának tételes 
felülvizsgálata, a fizetésre 
kötelezettek egyéni szoci-

ális helyzetének vizsgálata 
és annak nyomán egyedi 
döntések meghozatala. A 
rendelet adótartozásokra 
nem vonatkozik. A rendelet 
teljes szövege közzétételre 
kerül.
Az „Izsák Város Ön-

kormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 
1/2017.(II.28.) önkormány-
zati rendelet módosítása” 
előterjesztés egy technikai 
jellegű módosítás, melynek 
lényege, hogy a kiadásokat 
fel kell osztani, kötelező, 
önként vállalt és államigaz-
gatási feladatok között. Ezt 
valójában az alaprendelet is 
teljesítette, de egy szakmai 
anyag szerint ezt elemi 
költségvetési szinten is meg 
kell tenni. A szövegkörnye-
zet egészült ki, a számok 
változatlanok maradtak.
Ugyancsak a fentiek sze-

rint került módosításra egy 
korábbi határozat is, mivel 
az „ Adósságot keletkeztető 
ügyletekkel kapcsolatos 
saját bevételek összegének 
meghatározása” előterjesz-
tés pontosan tartalmazta a 
bevételek összegét, annak 
50 százalékát és a fizetési 
kötelezettség vállalható 
összegét, de annak bevételi 
jogcím szerinti részlete-
zését csak az előterjesztés 
tartalmazta. Most ezt ke-
rült beépítésre az új hatá-
rozatba.
A tizedik napirendi pont-

ban a Képviselő-testület 
egy területfejlesztési ope-
ratív programban való rész-
vételről döntött, melynek 
tárgya: „Helyi foglalkozta-
tási együttműködések„. A 
konzorcium vezetője Kis-
kőrös. A döntés felhatal-
mazta a polgármester urat 
a kapcsolódó nyilatkozat 
aláírására.
A következő napirendi 

pont egy központi jogsza-
bály végrehajtására vonat-
kozott. A szabályozás sze-
rint egy ingatlanban nem 
lehet kettő egészségbizto-
sítási alapból finanszírozott 
szolgáltatás (Bercsényi u. 
13. és 13/2), mert ekkor a 
háziorvosi fix finanszíro-
zást csökkenteni kell. A 
fogorvosi szolgálat odatele-
pítésével a háziorvostól ezt 
a támogatást az alapkezelő 
megvonta. Mivel kötele-
ző önkormányzati feladat 
a fogorvosi ellátás, így a 
fenntartó Önkormányzat a 
bevételi kiesést korrigálta, 
ennek az összege ebben az 
évben 157.600 Ft.
A felújított sportöltöző 

hétvégi igénybevételére a 
lakosság és a közösségek ré-
széről kiemelt igény jelent-
kezett. Mivel a fenntartási 
és üzemeltetési költségek 
az Önkormányzatot terhe-
lik, így szükséges volt egy 
igénybevételi (bérleti) díj 
megállapítása. A testület 
döntésének megfelelően az 
április 16-tól október 15-ig 
terjedő időszakban a díj 
bruttó 12.000 forint/alka-
lom, míg az október 16-tól 
– április 15-ig tartó időtar-
tamban ez 15 ezer Ft.
A Képviselő-testület kez-

deményezte az Emberi 
Erőforrások Miniszterénél, 
hogy Izsák lakossága ér-
dekében, 49 éven át végzett 

betegellátási tevékenysé-
géért dr. Horváth Csaba 
részére 2017. október 28. 
napja alkalmából „Bat-
thyány-Strattmann László 
díjat” adományozzon. 
A tizenharmadik napiren-

di pontként a meghívón a 
„Képviselői indítvány meg-
tárgyalása” előterjesztés 
szerepelt, melyhez írásos 
anyag csak a testületi ülésre 
készült el. Itt két témakör 
volt érintve. Az egyik „A 
2016. évben – jogerős bíró-
sági döntés alapján – kelet-
kezett önkormányzati köte-
lezettségekkel kapcsolatos 
vizsgálat lefolytatása”, míg 
a másik a „Tájékoztató az 
Önkormányzat 2017. évi 
gazdálkodásáról” 
Mivel az elsővel kapcsolat-

ban a pályázat jelenleg van 
elbírálás alatt, így az előter-
jesztő indítványozta, hogy 
később kerüljön az előter-
jesztés megtárgyalásra, míg 
a második esetben 2017. 
június 27. napját javasolja 
tárgyalási időpontként. Vé-
gül olyan döntés született, 
hogy minkét téma a június 
végén esedékes rendes ülé-
sen kerül megtárgyalásra.
Az ülés az egyebek na-

pirendi pont keretében 
elhangzott bejelentésekkel 
zárult.
Mondok József polgár-

mester: - 330 millió Ft-os 
pályázatot nyert a város 
„Zöld város kialakítása” 
projektre.
- 67 millió Ft-ot nyertek 

a Városháza felújítására, 
amely tartalmazza a szi-
getelést, fűtéskorszerűsí-
tést, illetve a nyílászárók 
cseréjét.
- 4,9 millió Ft-ot nyertek 

’56-os emlékmű pályáza-
tukra, az emlékmű raktár-
ba került elhelyezésre, a 
talapzat is elkészült.  
- I. világháborús emlékmű 

pályázaton 1,5 millió Ft-ot 
nyertek.
- ASP informatikai rend-

szer kerül kialakításra.
Bérces Lajos képviselő: A 

Kossuth Lajos utcai Szily 
Kálmán Könyvtár épületé-
re lenne három érdeklődő 
is, mind civil szervezetek: 
Mátyási János cserkész-
csapat, Sárfehér Néptánc 
Egyesület, Tegyünk Izsá-
kért Egyesület. 
Góhér Zoltán képviselő: 

A városközpont felújítása 
kapcsán a kamerarendszer 
felől szeretne érdeklődni. 
Kisizsákról érkezett be-
jelentés, hogy több útke-
reszteződésben benőttek a 
bokrok. A hátsó utcán, ami 
a híd felé megy, egy tehenes 
gazda lekerített egy önkor-
mányzati utat. Érdeklődik, 
hogy a térburkoló sorsa 
mi lesz amikor felszedésre 
kerül?
Mondok József polgár-

mester válaszai: 10 db ka-
mera kerül elhelyezésre. 
A rendőrőrs felmérte a 
terepet és az ő javaslatuk 
19 db kamera lenne. Az 
OTP épületétől kezdődően 
kerül felszedésre a jelenlegi 
térburkoló anyag. Annak 
sorsa további egyeztetés 
során dől el.

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző Folytatás a következõ oldalon.

Izsák Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 6/2017.(V.30) önkor-
mányzati rendelete Izsák Város Ön-

kormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 2/2016.(II.23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Izsák Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet ( további-
akban: Ör.) 2.§ (1)-(3) bekezdései helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 

2016. évi költségvetésének
főösszegét  669.586  ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét 669.586  ezer fo-

rintban,
b) költségvetési kiadás  összegét 669.586  ezer forint-

ban     állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főössze-

ge: 649.514 ezer Ft, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat 

főösszege: 593.204 ezer Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 56.310 

ezer Ft.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főös-

szege: 20.072 ezer Ft.
2.§
Az Ör. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő ren-

delkezés lép: 
(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevéte-

leinek főösszege 639.084 ezer forint, melynek forráson-
kénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti 
részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
3.§
Az Ör. 4.§ (1)-(3) bekezdései helyébe a következő 

rendelkezések lépnek:
(1) Az önkormányzat 2016. évi működési kiadásainak 

előirányzatait a képviselő-testület az  alábbi részlete-
zéssel határozza meg:
Megnevezés:    
Működési kiadások előirányzata összesen:  

649.514 ezer Ft, melyből
a) személyi juttatások: 259.984 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:  63.990 ezer Ft
c) dologi kiadások: 261.336 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:  17.852 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások: 46.352 ezer Ft 
 (2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként 

vállalt feladatokhoz ( Általános iskola fenntartása, 
üzemeltetése, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú 
támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 
56.310 ezer Ft,melyből
a) személyi juttatások: 5.647 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 1.491 ezer Ft
c) dologi kiadások: 41.820 ezer Ft
d) egyéb működési célú támogatások 7.352 ezer Ft   
(3) Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadá-

sainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi 
részletezettséggel határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 

20.052 ezer Ft
Ebből: beruházások 4.913 ezer Ft
egyéb felhalmozási kiadás 15.159 ezer Ft
4.§
Az Ör. 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő ren-

delkezés lép:
(2) A költségvetési rendelet nem tartalmaz általános 

és céltartalékot.
5.§
Az Ör 7.§ (1)-(2) és (4) bekezdései helyébe a következő 

rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének bevételi főösszegét 639.084 ezer Ft-
ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és 
azok bontását a 2.1 számú melléklet tartalmazza. 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének kiadási főösszegét 308.358 ezer Ft-
ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 305.358 ezer Ft, melyből
    - személyi juttatás 84.187 ezer Ft
    - munkaadót terhelő járulék és szociális
      hozzájárulási adó 18.582 ezer Ft
   - dologi kiadások 138.385 ezer Ft
   - ellátottak pénzbeli juttatásai 17.852 ezer Ft
   - egyéb működési célú kiadások 46.352 ezer Ft,
b) felhalmozási kiadások 3.542 ezer Ft, melyből
    - beruházások 3.542 ezer Ft
(3) A (2) bekezdésben  a) pontjában szereplő elő-

irányzatok közül önként vállalt feladathoz(általános 
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iskola fenntartási feladatai, mezőőri szolgálat, egyéb 
működési célú támogatások) kapcsolódik: 56.310 ezer 
Ft, melyből
   - személyi juttatás: 5.647 ezer Ft
   - munkaadót terhelő járulék és szociális
     hozzájárulási adó: 1.491 ezer Ft
   - dologi kiadások 41.820 ezer Ft
   - egyéb működési célú támogatás 7.352 ezer Ft
(5) A működési kiadások részletezését az 2.2 számú 

melléklet. 
6.§
Az Ör. 8.§ (1)- (2) bekezdései helyébe a következő 

rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. 

évi költségvetésének bevételi főösszegét 104.272 ezer 
forintban határozza meg, 
melynek részletezése a következő:
-  támogatás értékű bevételek: 1.132 ezer Ft
-  közhatalmi bevételek 600 ezer Ft
-  előző évi maradvány átvétellel 6.080 ezer Ft 
-  fenntartói (intézményi)finanszírozás  94.460 ezer 

Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. 

évi költségvetésének kiadási főösszegét 120.814 ezer 
forintban határozza meg, ami teljes egészében műkö-
dési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás 65.497 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájáru-

lási adó 15.469 ezer Ft
c) dologi kiadások 22.238 ezer Ft
7.§
Az Ör. 9.§ (1) – (2) és (4) bekezdései helyébe a követ-

kező rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelő-

dési Központ 2016. évi költségvetésének bevételi főös-
szegét 187.660 ezer forintban állapítja meg, melynek 
részletezése a következő:
működési bevételek: 187.660 ezer Ft, melyből
- intézményi működési bevéte l13.637 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj 13.302 ezer Ft
előző évi maradvány átvételle l335 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás 174.023 ezer 

Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelő-

dési Központ 2016. költségvetésének kiadási főösszegét 
187.660 ezer forintban állapítja meg, melynek részle-
tezése a következő:
működési kiadások 187.500 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás: 86.113 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és 
szociális hozzájárulási adó 23.227 ezer Ft
- dologi kiadások 78.110 ezer Ft
(3) A (2) bekezdésből önként vállalt feladathoz( 

Általános iskola fenntartása, üzemeltetése) kapcso-
lódó működési kiadások előirányzata: 58.592 ezer 
Ft,melyből:
- személyi juttatás: 10.108 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó: 3.139 ezer Ft,
    - dologi kiadások: 45.345 ezer Ft.
8.§
Az Ör. 10.§ (1- (2) és (5) bekezdései helyébe a követ-

kező rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családse-

gítő Szolgálat 2016. évi költségvetésének bevételi főös-
szegét 11.689 ezer forintban határozza meg, melynek 
részletezése a következő:
- előző évi maradvány átvétellel 1.339 ezer Ft
- fenntartói(intézményi) finanszírozás 10.350 ezer 

Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Család-

segítő Szolgálat 2016. évi költségvetésének kiadási 
főösszegét 11.689 ezer forintban határozza meg, mely 
működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 9.117 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 2.395 ezer Ft 
c) dologi és egyéb folyó kiadások 177 ezer Ft     
(3) A költségvetési adatok részletezését az 5. számú 

melléklet tartalmazza.        
9.§
Az Ör. 11.§ (1)-(2) és (5) bekezdései helyébe a követ-

kező rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2016. 

évi költségvetésének bevételi főösszegét 17.184 ezer 
forintban határozza meg, melynek részletezése a 
következő:
a)  intézményi működési bevétel: 6.276 ezer Ft
     - ebből intézményi térítési díj: 6.276 ezer Ft.
b) előző évi maradvány átvétellel 978 ezer Ft
c) fenntartói( intézményi) finanszírozás 9.917 ezer 

Ft
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2016. 

évi költségvetésének kiadási előirányzatát 17.184 ezer 
forintban határozza meg, 
- melyből működési célú kiadás 17.171 ezer forint és 

részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 7.390 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és

szociális hozzájárulási adó 2.190 ezer Ft
c) dologi kiadások 7.591 ezer Ft 
- felhalmozási kiadás 13 ezer Ft
  - ebből: beruházás: 13 ezer Ft
(3) A költségvetési adatok részletezését a 6. számú 

melléklet tartalmazza.   
10.§
Az Ör.12.§ (1)-(2) é (4) bekezdései helyébe a következő 

rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 

2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 24.722  
ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az 
alábbi:
- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel)            

400 ezer Ft
- előző évi maradvány átvétellel 49 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás 24.273 ezer 

Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 

2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 24.722 
ezer Ft-ban határozza meg, melyből:
- működési kiadás: 24.592 ezer Ft, melynek részle-

tezése az alábbi:
- személyi juttatás7.680 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó:  2.077 ezer Ft
- dologi kiadás14.835 ezer Ft
(3) A költségvetési adatok részletezését a 7. számú 

melléklet tartalmazza.
11.§
(1) Ez a rendelet 2017. május 30. napján lép 16 óra-

kor lép hatályba és 2017.május 31.napján hatályát 
veszti.
(2) E rendelet hatálybelépésével Izsák Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 11/2016.(VIII.31.) és a 14/2016.(XII.21.) önkor-
mányzati rendelet hatályukat vesztik.
I z s á k, 2017. május 30.

 Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 7/2017.(V.30.) ön-
kormányzati rendelete Izsák Város 

Önkormányzat 2016. évi zárszámadá-
sáról és a 2016.évi pénzmaradvány 

jóváhagyásáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:
I.
A  rendelet  hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, 

valamint az önkormányzat által alapított és fenntar-
tott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmé-
nyek).
II.
A költségvetési főösszeg
2.§
(1) A Képviselő-testület a többször módosított 

2/2016.(II.23.) önkormányzati rendeletével megál-
lapított 2016. évi költségvetésének végrehajtását a 
következő főösszegek szerint hagyja jóvá: 
Bevételi főösszeg: 645.072 ezer Ft
Kiadási főösszeg: 627.225 ezer Ft.
(2) A bevételi főösszeg megoszlása:
- költségvetési bevétel: 634.256 ezer Ft
- finanszírozási bevétel: 10.816 ezer Ft 
ebből: elszámolási előleg: 10.816 ezer Ft
(3) A kiadási főösszeg megoszlása:
- költségvetési kiadás: 612.066 ezer Ft
- finanszírozási kiadás: 15.159 ezer Ft
ebből: előleg visszafizetése: 10.359 ezer Ft
(4) Az alaptevékenységi maradvány összege: 17.845 

ezer forint.
(5) Az önkormányzat működési kiadásainak főössze-

ge:                           610.420 ezer Ft
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító kiadás                                  

539.701 ezer Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadása: 70.719 ezer 

Ft.
(6) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főös-

szege: 1.646 ezer Ft.
III.
Izsák város önkormányzat költségvetési bevételei
3.§
(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele-

inek főösszege 634.256 ezer forint, melynek forráson-
kénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti 

részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A városnak európai uniós forrásokból finanszíro-

zott projektje a  2016. évben nem volt. 
Izsák város önkormányzat költségvetési kiadásai
4.§
 (1) Az önkormányzat 2016. évi működési kiadási 

előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az  
alábbi részletezéssel hagyja jóvá:
Megnevezés:      

Működési kiadások előirányzata összesen:  
610.420 ezer Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások:  249.705 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó  60.640 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 236.031 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.792 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások: 46.252 ezer Ft
(2) Az önkormányzat  2016. évi felhalmozási kiadási 

előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az 
alábbi részletezéssel hagyja jóvá:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                 

1.646 ezer Ft
ebből: beruházások 1.646 ezer Ft
(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét 

az 2. számú melléklet tartalmazza.
5.§
(1) Izsák Város adósságot keletkeztető beruházása 

2015. évben indult, melynek célja az izsáki
1818, 1819 és 1820. hrsz-ú telkek megvásárlása volt 

az új iskola építéséhez szükséges terület 
kialakítása céljából. A felvett hitel összege 44.000.000 

Ft volt, ebből 2016. évben törlesztésre került 4.800 
ezer Ft.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei enge-

délyezett foglalkoztatotti létszámának 
2016. évi alakulását a rendelet 3. számú melléklete 

tartalmazza.
Izsák város önkormányzat költségvetési egyenlege
6.§
(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét 

a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2016. 

évi pénzeszköz változását a rendelet 5. számú mellék-
lete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi 

vagyonkimutatását a rendelet 6. számú melléklete 
tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és intézményei által 2016. 

évben adott közvetett támogatások elszámolását a 
rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
7.§
(1) Az Önkormányzat és intézményei függő köve-

teléseinek bemutatását a 2016. évi zárszámadáshoz 
kapcsolódóan a rendelet 8. számú melléklete tartal-
mazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2016. 

évi követeléseit a rendelet 9. számú melléklete tar-
talmazza.
(3) Az Önkormányzat 2016. évi feladatmutató alapján 

járó támogatásainak elszámolását a 10. számú mellék-
let tartalmazza.
IV.
Elemi költségvetések
Önkormányzat
8.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének bevételi főösszegét 605.353 ezer Ft-
ban hagyja jóvá. 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének kiadási főösszegét 289.151 ezer Ft-
ban hagyja jóvá az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 289.151 ezer Ft, melyből
    - személyi juttatás 80.505 ezer Ft,
    - munkaadót terhelő járulék és szociális
      hozzájárulási adó 15.674 ezer Ft,
   - dologi és egyéb folyó kiadások 127.928 ezer Ft,
   - ellátottak pénzbeli juttatásai 17.792 ezer Ft,
   - egyéb működési célú kiadások 46.252 ezer Ft
b) felhalmozási kiadások 415 ezer Ft, melyből
    - beruházások 415 ezer Ft
c) az önkormányzat 2016. évi alaptevékenységi ma-

radványa: 5.866 ezer Ft.
(3) A (2) bekezdés pontjában szereplő működési ki-

adási előirányzatok főösszegéből önként vállalt felada-
tokhoz (iskola üzemeltetés, mezőőri szolgálat, egyéb 
működési célú kiadások) rendelt működési kiadások 
főösszegét  70.719 ezer forinttal hagyja jóvá az alábbi 
bontásban:
a) működési kiadások 70.619 ezer Ft
- személyi juttatás 4.558 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulék és szociális
  hozzájárulási adó 1.038 ezer Ft

Folytatás a következõ oldalon.
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- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 57.040 ezer 
Ft
- egyéb működési célú kiadások 7.983 ezer Ft
b.) felhalmozási kiadások: 100 ezer Ft
     - beruházások 100 ezer Ft
Polgármesteri Hivatal
9.§
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. 

évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 
110.277 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részle-
tezése a következő:
a) működési célú bevételek: 8.250 ezer Ft, melyből       
- támogatás értékű bevételek 1.132 ezer Ft
- közhatalmi bevételek egyéb bevétel 600 ezer Ft                
- előző évi maradvány átvétellel 6.080 ezer Ft
- nyújtott kölcsönök visszatérítése 441 ezer Ft
b) fenntartói finanszírozás 102.027 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. 

évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 
101.888 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részle-
tezése a következő:
a) működési célú kiadások: 100.822 ezer Ft, mely-

ből
-  személyi juttatás 64.223 ezer Ft
-  munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási 

adó 14.024 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 26.842 ezer Ft.
b) felhalmozási célú kiadás: 488 ezer Ft, melyből:
     - beruházás: 488 ezer Ft.
c) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi marad-

ványa: 6.078 ezer Ft. 
Általános Művelődési Központ
10.§
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Műve-

lődési Központ 2016. évi költségvetésének bevételi 
teljesítési főösszegét 173.971 ezer forintban hagyja 
jóvá, melynek részletezése a következő:
- működési bevételek: 13.303 ezer Ft, melyből
- intézményi működési bevétel 13.303 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj 10.634 ezer Ft
egyéb sajátos bevétel 2.369 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás 160.633 ezer Ft
- előző évi maradvány 335 ezer Ft
 (2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelő-

dési Központ 2016. költségvetésének kiadási teljesítési 
főösszegét 171.633 ezer forintban hagyja, melynek 
részletezése a következő:
a) működési kiadások 171.606 ezer Ft, melyből
    - személyi juttatás: 80.670 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és 
szociális hozzájárulási adó 23.619 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 67.717 ezer Ft
b) felhalmozási célú kiadások 27 ezer Ft
    - ebből: beruházás 27 ezer Ft
c) alaptevékenység maradványa 2.337 ezer Ft
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
11.§
(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Család-

segítő Szolgálat 2016. évi költségvetésének bevételi 
teljesítési főösszegét  11.647 ezer forintban hagyja 
jóvá, melynek részletezése az alábbi:
a) intézményi finanszírozás 10.308 ezer Ft
b) előző évi maradvány 1.339 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Család-

segítő Szolgálat 2016. évi költségvetésének kiadási 
teljesítési főösszegét 11.647 ezer forintban hagyja jóvá, 
mely működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 8.679 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és 
 szociális hozzájárulási adó 2.302 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 87 ezer Ft.
(3) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. 

évi alaptevékenység maradványa 579 ezer Ft.
Gondozási Központ
12.§
(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2016. 

évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 
14.136 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részlete-
zése a következő:
a) intézményi működési bevétel(intézményi térítési 

díj) 4.731 ezer Ft 
b) fenntartói finanszírozás 8.419 ezer Ft
c) előző évi maradvány 991 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2016. 

évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 
13.482 ezer forintban hagyja jóvá, mely teljes egé-
szében működési célú kiadás. melynek részletezése 
a következő:
a) személyi juttatás 6.979 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 1.899 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 4.591 ezer Ft

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2017.(V.30.) önkormányzati rendele-
te a partneri egyeztetés szabályairól
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotási hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§
(1) Izsák Város településfejlesztési koncepciójá-

nak, integrált településfejlesztési stratégiájának, 
településrendezési eszközeinek, a települési arculati 
kézikönyvének és a településképi rendeletének, vagy 
azok módosításának( továbbiakban: Dokumentumok) 
a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó 
szervezetekkel, vallási közösségekkel ( továbbiakban: 
partnerekkel) történő egyeztetése a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet ( továbbiakban: 
kormányrendelet) és jelen partnerségi egyeztetés sza-
bályai szerint történik.
(2) E rendelet alkalmazásában partnerek a település 

közigazgatási területén:
a) ingatlannal rendelkező személy,
b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező 

gazdálkodó szervezet,
c) bejegyzett egyház és civil szervezet.
(3) Partneri egyeztetési határidők esetenként kerül-

nek meghatározásra, de a Kormányrendelet adott el-
járásra vonatkozó államigazgatási szervi vagy partneri 
egyeztetési időtartamánál rövidebb nem lehet.
2. Partnerek tájékoztatási módja és eszközei
2.§
(1) A Dokumentumokra a Kormányrendeletben elő-

írt egyeztetés során a polgármester az értelmezéshez 
szükséges részletezettséggel elkészített dokumentu-
mot
a) helyez el vagy – amennyiben a Dokumentum 

terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé a teljes 
terjedelmű közzétételt – annak elérhetőségét közli a 
következő helyeken:
aa) Izsáki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ( 

6070. Izsák Szabadság tér 1.)
ab) az Izsáki Hírek önkormányzati lapban,
ac) a www.izsak.hu honlapon.
b) lakossági fórumon ismerteti.
(2) A partnerségi egyeztetésben az 1.§ (2) bekez-

dés szerinti partnerek közül azoknak a véleményét 
kell figyelembe venni, illetve megválaszolni, akik a 
Dokumentum területi hatályán belül rendelkeznek 
ingatlannal vagy telephellyel.
(3) A Partnerek a Dokumentumok teljeskörű elkészí-

tése, vagy módosítása során a Kormányrendeletben 

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2017.(V.30.) önkormányzati 

rendelete A követelések 
elengedésének eseteiről.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében biztosított 
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában 
meghatározott feladatára a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Izsák Város Önkor-

mányzatára – a továbbiakban: Önkormányzat – és 
valamennyi önállóan működő vagy önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerveire.
2.§
(1) A Képviselő-testület – az Áht. 97.§ (2) bekez-

désében foglaltak alapján – az Önkormányzatot és 
az irányítása alá tartozó költségvetési szerveit illető 
követelésekről történő lemondás eseteit az alábbiak 
szerint határozza meg:
a) a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő 

kritériumok alapján – behajthatatlannak minősül,
b) a követelés ki összegű és az önkéntes teljesítésre 

történő felhívás nem vezetett eredményre,
c) a követelés behajtandó, de a behajtással kapcsola-

tos becsült (várható) költségek a követelés összegét 
elérik, vagy meghaladják,
d) csődegyezségi megállapodás esetén,
e) bírói egyezség keretében,
f) az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló törvény és más jogsza-
bályok által megfogalmazott közérdekű cél esetében, 
ha a lemondása közérdekű célmegvalósítását szolgálja 
és nem ellentétes az államháztartásról szóló törvény 
rendelkezéseivel,
g) olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek 

fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a 
követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a 

Folytatás az elõzõ oldalról. foglalt, minimális tájékoztatási forma szerint vonan-
dók be az egyeztetésbe.
3. A partnerek által adott javaslat, vélemény megadá-

sának módja és határideje,
továbbá nyilvántartásának módja
3.§
(1) A partneri véleményezés határidejét a polgár-

mester állapítja meg a Kormányrendeletben foglaltak 
figyelembevételével.
(2) A partnerek javaslataikat, véleményüket a meg-

adott határidőn belül
a) írásban a polgármester címére (6070. Izsák Szabad-

ság tér 1.) papíron és elektronikusan a polgármester 
e-mail címére ( polgarmester@izsak.hu),
b) szóban az Izsáki Polgármesteri Hivatalban ügyfél-

fogadási időben – amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni 
– tehetik meg.
(3) A (2) szerinti véleményeket hivatalos ügyirat-

ként a dokumentumok között kell elhelyezni és az 
államigazgatási szervi véleményekkel azonos módon 
kell kezelni.
(4) A vélemények tisztázása érdekében a polgármester 

a partnerekkel további egyeztetést kezdeményezhet, 
amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során 

véleményt nem adott vagy adott, de az egyeztető tár-
gyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, 
a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell 
tekinteni.
(6) Az el nem fogadott javaslatot önkormányzati 

döntéssel kell alátámasztani.
4. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrende-

zési eszközök, kézikönyv és
településképi rendelet nyilvánosságát biztosító in-

tézkedések
4.§
A polgármester az elfogadott koncepció, stratégia, 

településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi 
rendelet közzétételéről az általános előírások szerint 
gondoskodik.
5. Záró rendelkezések
5.§
Ez a rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba.
I z s á k, 2017. május 30.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Folytatás a következõ oldalon.

(3) A Gondozási Központ 2016. évi alaptevékenység 
maradványa 654 ezer Ft. 
 Egészségügyi szolgálat
13.§
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 

2016. évi költségvetésének bevételi teljesítési főös-
szegét 24.449  ezer Ft-ban hagyja jóvá, melynek rész-
letezése az alábbi:
- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel) 

205 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás 24.195 ezer Ft
- előző évi maradvány 49 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 

2016. évi költségvetésének kiadási teljesítési főössze-
gét 24.429 ezer Ft-ban határozza meg, melyből:
a) működési kiadás 24.304 ezer forint, ezen belül :
- személyi juttatás 7.649 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulék 2.077 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 14.578 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadások 125 ezer Ft, 
- ezen belül: beruházás 125 ezer Ft.
(3) Az Egészségügyi szolgálat 2015. évi alaptevékeny-

ség maradványa: 20 ezer Ft.
V.
 Záró rendelkezések
14.§
Ez a rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba és 

ezzel egyidejűleg az Izsák Város Önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.23.) önkormány-
zati rendelete hatályát veszti.
I z s á k, 2017. május 30.

 Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Folytatás az elõzõ oldalról.

kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább egy éve 
nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete 
miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete 
miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, vagy 
olyan rendkívüli esemény, káresemény következik be 
a kötelezettnél, amely méltányos követelésről való 
lemondást indokolttá teszi.
(2) A behajthatatlan követeléseket a könyvvite-

li mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési 
veszteségként a saját tőkével szemben kell leírni. 
A behajthatatlan követelés meghatározását az ál-
lamháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 
és az Önkormányzat számviteli politikája rögzíti. A 
behajthatatlannak minősített követelés leírása nem 
minősül a követelés elengedésének.
(3) A számviteli szabályok előírásai szerint, az éves 

zárás előtt valamennyi költségvetési szerv minősíti 
a kintlévőségeket és szükség esetén javaslatot tesz a 
behajthatatlan követelések leírására, az értékvesztés 
elszámolására. A követelés elengedése tárgyában a 
döntési hatáskör címzettje, egyedi kérelem alapján 
az itt megjelölt időponttól eltérő időpontban is ha-
tározhat.
3.§
(1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek a 2.§ (1) bekezdés a) pontjában 
foglalt számviteli előírások alapján behajthatatlannak 
minősülő követelésekről és az (1) bekezdés b) pontjá-
ban foglalt kis összegű követelésekről az önkormány-
zatnál a polgármester, a polgármesteri hivatalnál a 
jegyző, az önkormányzat irányítása alá tartozó költ-
ségvetési intézménynél az intézményvezető javaslata 
alapján a polgármester, írásba foglalt – a számviteli 
politikában előírt dokumentumokkal alátámasztott 
– megalapozott döntésével mondhat le.   
(2) A 2.§ (1) bekezdés c) – g) pontjában foglalt ese-

tekben a jegyző előterjesztése alapján a követelés 
részbeni vagy teljes elengedése a Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.
(3) A követelések elengedésére jogosultak eljárá-

suk során kötelesek mérlegelni a kötelezett (adós) 
pénzügyi helyzetét, személyi körülményeit, az önkor-
mányzattal, önkormányzati intézménnyel fenntartott 
üzleti és egyéb kapcsolatait, tartós kapcsolat esetén a 
megállapodások, kötelezettségek betartásával kapcso-
latos magatartását, teljesítőképességét, az elengedés 
előnyeit és hátrányait. Az adósság jellegével és a 
kötelezett (adós) helyzetével összefüggően az alapos 
döntéshez szükséges minden iratot be kell szerezni, 
így különösen: jövedelemigazolásokat, az üggyel kap-
csolatos szerződéseket, számlákat, pénzügyi mérlege-
ket, más hatóságok, szervek határozatait, ítéleteit, 
döntéseit, tulajdoni lapot.
(4) A követelésről –beleértve a kamatot, költséget 

is – részben vagy egészben lehet lemondani. Részben 
vagy egészben el lehet tekinteni a késedelmi kamatok 
megfizetésétől is.
(5) A követelésekről történő lemondás elbírálására 

jogosult megállapodhat a kötelezettel (adóssal) a 
követelés behajtása és beszedése érdekében az önkor-
mányzat részére felajánlott szolgáltatás teljesítésének 
módjában is. Köthető részletfizetési vagy követelés 
beszedését, teljesülését biztosító más polgári jogi 
szerződés is, így különösen: beszámítási megállapodás, 
tartozásátvállalás, kezesi szerződés, zálogszerződés.
4.§
A mindenkori költségvetési törvényben meghatáro-

zott kis összegű követelések tekintetében lemondani 
( a követelést törölni) csak azokról az értékhatár 
alatti vevői követelésekről lehet, melyek szolgálta-
tásnyújtásból, térítési díjból, közterület- használati 
díjból, a munkavállalókkal szembeni követelésből 
származnak.
5.§
Ez a rendelet nem terjed ki az adókra és az adók 

módjára behajtandó követelésekre. A behajthatatlan 
követelésnek minősülő adótartozásokat az adóhatóság 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben 
meghatározottak szerint törli.
6.§
(1) E rendelet 2017. június 1. napjától lép hatályba. 

Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkal-
mazni kell.
(2) E rendelet hatályba lépésével az önkormányzat 

vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 8/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelet 
33. §-a hatályát veszti.
I z s á k, 2017. május 30.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2017.(V.30.) önkormányzati 

rendelete Izsák Város 
Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) 
önkormányzati rendelet 

módosításáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meg-
határozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a követke-
zőket rendeli el:
1.§
Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségveté-

séről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 
( a továbbiakban: Ör.) 2.§  (2) –(3) bekezdései 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(2) A költségvetési bevétel főösszegéből működési 

bevétel 458.735 ezer forint, felhalmozási bevétel 
71.144 ezer forint.
(3) A költségvetési kiadás főösszegéből működési 

kiadás 458.735 ezer forint, felhalmozási kiadás 
71.144 ezer forint.
2.§
Az Ör 2.§-a az alábbi (4) –(5) bekezdésekkel 

egészül ki:
(4) Az Önkormányzat működési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó 

bevétel                  435.655 ezer Ft
b) az önként vállalt  feladatokhoz kapcsolódó 

bevétel                       23.080 ezer Ft
(5) Az Önkormányzat működési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító elő-

irányzat                     435.655 ezer Ft
b) az önként vállalt feladatok ellátását biztosító 

előirányzat 23.080 ezer Ft
3.§
Az Ör. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés 

lép:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevé-

teleinek főösszege 529.879 ezer forint, melynek 
forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási 
célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet 
tartalmazza.
4.§
Az Ör. 4.§ (4) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép:
Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadá-

sait a 2. számú melléklet tartalmazza.
5.§
Az Ör 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép, az (5) bekezdés hatályát veszti: 
 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésének bevételi főösszegét 512.263 
ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt elő-
irányzatait és azok bontását a 2. számú melléklet 
tartalmazza. A bevételekből kötelező feladatok 
ellátásához kapcsolódó bevétel 182.140 ezer Ft, 
az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevétel 
23.080 ezer Ft. Forrásonkénti részletezését a 3. 
számú melléklet tartalmazza.
6.§
Az Ör. 8.§ (1) – (2)  bekezdései helyébe a kö-

vetkező rendelkezések lépnek, a (4)  bekezdés 
hatályát veszti:
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 

2017. évi költségvetésének bevételi  főösszegét 
87.936 ezer forintban határozza meg, melyből a 
kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel 
87.936 ezer forint. 
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 

2017.  évi  költségvetésének kiadási  főösszegét 
87.936 ezer forintban határozza meg, ami teljes 
egészében kötelező feladatok ellátásához kapcso-
lódó működési kiadásokra használható fel. Ennek 
részletezése:
a) személyi juttatás 57.827 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hoz-

zájárulási adó 12.982 ezer Ft
c) dologi kiadások 17.127 ezer Ft.
7.§
Az Ör . 9. § (1) –(2) és (5) bekezdései helyébe a 

következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Mű-

velődési Központ 2017. évi költségvetésének be-
vételi főösszegét 186.887 ezer forintban állapítja 
meg, mely teljes összeggel kötelező önkormány-
zati  feladatok ellátásához kapcsolódik. Ennek 

részletezése a következő:
- működési bevételek 186.887 ezer Ft
melyből:
- intézményi működési bevétel 12.263 ezer Ft
 - ebből: intézményi térítési díj 11.302 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás 174.624 

ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Mű-

velődési Központ 2017. évi költségvetésének ki-
adási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához 
– 186.887 ezer forintban állapítja meg, melynek 
részletezése a következő:
- működési kiadások186.887 ezer Ft
melyből:                       
- személyi juttatás85.861 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és
 szociális hozzájárulási adó20.251 ezer Ft
- dologi kiadások80.775 ezer Ft.
(5) Az Izsáki ÁMK működési kiadása feladat-

el látási  helyenkénti  kimutatását az 4.  számú 
melléklet tartalmazza.
8.§
Az Ör. 10.§ (1) –(2) bekezdései helyébe a kö-

vetkező rendelkezések lépnek, a (4)  bekezdés 
hatályát veszti:
(1)  A Képvise lő - testület  a  Gyermekjó lét i  és 

Családsegítő Szolgálat  2017.  évi  költségveté -
sének bevételi  főösszegét – mely a kötelezően 
ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 10.426 ezer 
forintban határozza meg, melynek részletezése 
a következő:
- fenntartói( intézményi) finanszírozás 10.426 

ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Csa-

ládsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének 
kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásá-
hoz – 10.426 ezer forintban határozza meg, mely 
működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 8.402 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
    szociális hozzájárulási adó 1.847 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 177 ezer Ft
9.§
Az Ör. 11.§ (1) –(2) bekezdései helyébe a kö-

vetkező rendelkezések lépnek. A (4) bekezdés 
hatályát veszti:
(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 

2017. évi költségvetési bevételi főösszegét – mely 
a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik 
– 14.844 ezer forintban határozza meg, melynek 
részletezése a következő:
a) intézményi működési bevétel 4.353 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj 4.353 ezer Ft
b) fenntartói( intézményi) finanszírozás 10.491 

ezer Ft
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 

2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a 
kötelezően feladatok ellátásához – 14.844 ezer 
forintban határozza meg, mely működési célú 
kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 7.841 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és 
szociális hozzájárulási adó 1.743 ezer Ft
c) dologi kiadások 5.230 ezer Ft.
10.§
Az Ör. 12.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a követke-

ző rendelkezések lépnek, a (4) bekezdés hatályát 
veszti:
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgá-

lat 2017. évi költségvetésének bevételi főössze-
gét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz 
kapcsolódik – 24.566 ezer Ft-ban határozza meg, 
melynek részletezése az alábbi:
- fenntartói (intézményi) finanszírozás 24.566 

ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgá-

lat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 
– a kötelező feladatok ellátásához- 24.566 ezer 
Ft-ban határozza meg, melynek részletezése a 
következő:
a) személyi juttatás 8.085 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 1.827 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 14.654 ezer 

Ft.
11.§
E rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba. 

Az Ör. jelen rendeletben nem nevesített mellék-
letei hatályukat vesztik.
I z s á k, 2017. május 30.

 Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Roma gyermeknap

Jubileum 
elé

A Városi Vegyeskar 1997-
ben alakult. Ünnepre jöt-
tünk…szólt az első dal az 
első fellépésen. 
Ünnepre  készü lünk . 

Ünnepelni készüljük 20 
évünket, ami nagy idő egy 
ember életében, egy kórus 
és egy város életében is. 
És milyen gyorsan elsza-
ladt - ámulunk el. Váloga-
tunk az eddig megtanult 
művek közül, újakat is 
próbálunk, tervezgetünk. 
Közben emlékek bújnak 
elő, nagyokat nevetünk, 
anekdotázunk. 
És készülünk, nagyon 

lelkesen, hogy kedves kö-
zönségünkkel ez alkalom-
ból is együtt tölthessünk 
egy estét,  énekünkkel 
köszönve meg támogatá-
sukat.

Jubileumi hangver-
senyünket 2017. július 
01-én 19 órakor tart-
juk, az Izsáki Katoli-
kus Templomban. 

A helyi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat május 28-án, 
Radics Péter elnök szerve-
zésében, egész napos gyer-
meknapai programra várta 
a gyerekeket és szüleiket. 
Mintegy kilencven főnek biz-
tosítottak reggelit, ebédet, 
játéklehetőséget (csocsó, ping-

pong), e mellett az arra vállal-
kozók ének és tánctudásukat 
is megmutathatták.
Radics Péter külön köszöne-

tet mond Mondok József és 
Csábi Gábor anyagi támogatá-
sáért, valamint Lakatos Antal 
és Pintér Kornél szervezésben 
nyújtott segítségéért.

Szeszélyes tavasz 
hóval, jégveréssel

Szeszélyes, sőt szélsőséges tava-
szunk volt az idén, hiszen ápri-
lisban komoly hóesés köszöntött 
ránk, majd május 24-én Agárdy 
környékén akkora jég esett, hogy 
még három órával később is sö-
pörni lehetett a mogyorónyi mére-
tű jeget a szőlősorokban. S akkor 

Raáb Ferenc szőlőjében komoly kárt okozott 
a májusi jégverés

Bűn- és baleset megelőzési nap az 
iskolában

A Kiskőrösi Rendőrkapi-
tányság, az Izsáki Rend-
őrőrs és a Táncsics Mihály 
Általános Iskola közös szer-
vezésében a rendvédelmi 
szervezetek munkáját be-
mutató programot tartot-
tak május 12-én az iskola 
tanulóinak. A nap folyamán 
megismerkedhettek a gyere-
kek a rendőrség, a tűzoltó-
ság munkájával, valamint 
hasznos tanácsokat kaptak 
ahhoz, miként kerülhetik el, 
hogy baleset érje őket, vagy 
bűncselekmény áldozataivá 
váljanak. A bemutatókon 
többek között megnézhették 

hogyan vesznek ujjlenyoma-
tot, kipróbálhatták a rend-
őrök pajzsát, beülhettek a 
rendőrautóba és a tűzoltó 
autóba, autószimulátor-
ban kipróbálhatták hogyan 
tudnak vezetni, s a gyakor-
latban láthatták hogyan 
dolgoznak a rendőrkutyák. 
Mint Pozsgainé Avramucz 
Erzsébet rendőr százados, 
a program koordinátora 
elmondta, olyan elemekből 
állították össze a nap kíná-
latát, amely úgy nyújtott 
hasznos ismereteket a gye-
rekeknek, hogy közben jól is 
érezhették magukat.

-te-

még nem szóltunk azokról a 
felhőszakadásokról, amelyekben 
egyhavi mennyiségnek megfelelő 
eső zúdul le alkalmanként, majd 
nem sokkal később már a szára-
zság jelei kezdenek megjelenni. A 
forró nappalokat pedig igen hűvös 
éjszakák követik.
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Virágos Izsákért
Izsák város Képviselő-testülete 2008-ban szabályzatot fogadott el 

a „Virágos Izsákért” mozgalom beindításáról. Ennek keretében az 
önkormányzat díjazni kívánja a versenyben részt vevő ingatlanokat, 
illetve azok tulajdonosait. 
Idén is az Izsáki Sárfehér Napok megnyitóján kerül sor az 

eredményhirdetésre. 
A versenyre nevezési lappal lehet benevezni, amely a Hivatal Titkárságán, 

illetőleg az Izsáki Hírek Szerkesztőségében szerezhető be. 
A nevezéseket 2017. augusztus 25.-ig lehet leadni.
 Kérjük, hogy minél többen nevezzenek a versenyre.
A társadalmi zsűri két díjat adományoz. 
Az egyik díj a beadott nevezések alapján elbírált, amely az „Izsák 

legszebb virágos háza” címet kapja, évszám megjelölésével.
A másik díjazott az „Izsák legszebb virágos háza – közönségdíj” címet 

kapja, évszám megjelölésével – a közönség szavazatok alapján. A díj a 
legtöbb, de legalább 50 jelöléssel bíró személy részére adható ki.

Mondok József
polgármester
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mFt Érd.: 06-70/3343-294

„TORNÁdÓ” elektromos 
kismotor és utánfutó eladó. 
Érd: 02-20/5511-250

Izsákon jó környéken lévő 
szép házamat eladom, vagy 
kecskeméti lakásra cserél-
ném. Tel: 06-30/245-8520

 Temetkezés
Jóindulat 

Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,
az izsáki alsó és felső katolikus 

temetők üzemeltetője
Irodáink: 

Izsák, Kecskeméti u 3. H-P: 8-12
Kecskemét, Nyíri u 4. H-P: 8-15

Ügyelet éjjel – nappal!
Molnár László: 06/20/311-3572
Nagyné Emike: 06/30/963-9222

SZENT IMRE SZAKKÖZÉPISKOLA! 
CSALÁDIAS LÉGKÖR – 
JÓKEDVŰ TANULÁS!

Nem tudod még hol tanulj tovább? Jelentkeztél 
már valahova, de meggondoltad magad?
Szeretettel ajánljuk figyelmedbe szakközépiskolánkat, 

ahol jó fej tanárokkal és baráti légkörrel várunk, modern 
felszereltségű iskolánkba Kecskeméten a Petőfivárosban. 
Kis létszámú óráink keretén belül biztosítjuk számodra 
az egyéni képességeid kibontakoztatását.

Mit tanulhatsz nálunk?
Számos szakma közül választhatsz! Tanmenetünkben 

a szakma tanulása után (2 év) érettségi vizsga megszer-
zésére is van lehetőséged (2 év). Ha már rendelkezel 
szakmunkás bizonyítvánnyal, azonnal jelentkezhesz 
érettségiző osztályba!

Unod már, hogy egész nap az iskolapadban ülsz? 
Garantáljuk, hogy nálunk a tanulás em lesz unalmas! Ha 

szeretsz játékosan tanulni és élményekkel gazdagodni, ezt 
mind biztosítjuk számodra rendszeres és folyamatosan 
bővülő szabaidős foglalkozásainkkal és tanulmányi ki-
rándulásokkal. Igyekszünk minél több hangsúlyt fektetni 
a természeti és környezeti értékek védelmére és a régi, 
hagyományos szokások felelevenítésére.
Magántanuló szeretnél lenni?
Semmi akadálya! Fejlesztő és felzárkóztató óraadás kere-

tén belül lehetőséget biztosítunk számodra a fejlődésre és 
felkészülésre, délelőtti vagy délutáni időpontban egyaránt! 
Már magántanuló vagy? Szívesen látunk óráinkon! 

Szeretnél Te is ennek a részese lenni? 
Folyamatos jelentkezési lehetőséggel várunk Téged is, 

már 8. osztály után! 

Kérdéseiddel bátran fordulhatsz hozzánk bármikor, 
kellemes, családias környezetben várunk szeretettel! Írj 
nekünk e-mailt, vagy telefonálj és megbeszéljük jelent-
kezésed!

Dóri a 06 70/ 779-70-15
Angi a 06 70/776-01-72-es telefonszámon érhető el.
E-mail címünk: juhasz.dora@matrixoktatas.hu
nemethangela@matrixoktatas.hu

Június 21. szerda
19:00: Iskolai ballagás 2017. 
(ism.)
19:30: Megyei Krónika (ism.)

Június 22. csütörtök
19:00: Óvodai ballagás 
(Pillangó-csoport)
1 9 : 3 5 :  A  m i  m e g y é n k  – 
riportműsor

Június 27. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
testület üléséről (az analóg 
csatornán)

Június 28. szerda
19:00: Közvetítés a képviselő-
testület üléséről felvételről

Június 29. csütörtök
19:00: Óvodai ballagás (Pillangó-
csoport) (ism.)
19:35: A mi megyénk – riportműsor 
(ism.)

Július 5. szerda
19:00: 20 esztendő - a Városi 
Vegyeskar jubileumi hangversenye

Július 6. csütörtök
19:00: ITV Híradó
19:30: 20 esztendő - a Városi 
Vegyeskar jubileumi hangversenye 
(ism.)

Július 12. szerda
19:00: Óvodai ballagás 
(Süni-csoport)
19:35: Óvodai ballagás 
(Csiga-csoport)

Július 13. csütörtök
19:00: Óvodai ballagás (Süni-
csoport) (ism.)
19:35: Óvodai ballagás (Csiga-
csoport) (ism.)

Július 19. szerda
19:00: ITV Híradó (ism.)
19:30: Zarándoklat a Kalocsai 
Székesegyházba

Július 20. csütörtök
19:00: Zarándoklat a Kalocsai 
Székesegyházba

Tájékoztatjuk Nézőinket, hogy 
július 26-tól augusztus 31-ig 
nyári karbantartási szünet miatt, a 
szerdai és csütörtöki szerkesztett 
adások szünetelnek. A képújság 
ez idő alatt is folyamatosan 
működik. 

VÉRAdÁS 
Értesítjük a segítőszándékú lakosságot, 

hogy 2017. július 4.-én (kedd) 9-13 óráig
a Művelődési Házban

véradás lesz.
Magyar Vöröskereszt


