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!
J E G Y Z Ő K Ö N Y V !!

Készült: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14.-én 14 órai 
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. !
Ülés helye: Városháza tanácskozó terme !
Jelen vannak: Mondok József polgármester, Dr. Bozóky Imre alpolgármester, Bérces Lajos, 

Frankó Barnabás, Rácz Sándor, képviselők, Bagócsi Károly címzetes főjegyző, 
Krasznai Szilvia jegyzőkönyvvezető !

Távolmaradását előre jelezte: Góhér Zoltán, Kutas Tibor, Dr. Rigó József Zsolt, Tetézi Attila 
képviselők. !!
Mondok József polgármester: 
Köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
határozatképes és az ülést megnyitotta. Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok 
megtárgyalását.  !
A módosító javaslat után a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását kezdte meg: !!

N A P I R E N D !!
1) Izsák város közvilágításának fejlesztése 

Előadó: Mondok József polgármester   (E-mailben kiküldve!) !
2) A Helyi Választási Bizottság tagjainak  

megválasztása 
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző   (E-mailben kiküldve!) ! !

1.) Napirend 
Izsák város közvilágításának fejlesztése 
Előadó: Mondok József polgármester 
(Írásos anyag, jegyzőkönyvhöz csatolva) !
Mondok József polgármester: 
Korában már egyetértett a képviselő-testület abban, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint 
fejlesszék Izsák város közvilágítását. A DÉMÁSZ Zrt.-vel folyamatosan zajlottak a tárgyalások.  
Bagócsi Károly címzetes főjegyző: 
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Tényszámokkal az inflációt elszámolták. 6-8 millió forint volt az éves áram fogyasztás, és 
emellett 12 millió forintot tesznek ki a karbantartási díjak. A beruházás költsége az elmúlt év 
végéig 121%-ban megtérült a szolgáltató részére, és aktuálissá vált a szerződéses kapcsolat 
felülvizsgálata. Árajánlatot kaptak a fejlesztésre. Hitel és kormányzati szempontból 
engedélyeztetni kell. Hitel szempontból át fogják e miatt vizsgálni az önkormányzat 
gazdálkodását. A közvilágítással kapcsolatos kiadásokra ebben az évben három millió forint már 
be van tervezve a költségvetésbe. A beruházáshoz feltétlenül szükséges a Kormány 
hozzájárulása, mivel a fejlesztés hitelből valósul meg.  !
Bérces Lajos képviselő: 
A kormány hogy áll ezekhez a döntésekhez? !
Bagócsi Károly címzetes főjegyző: 
Szigorúan áll a döntésekhez a kormány, de elutasított kérelem még csak kevés volt.  !
Frankó Barnabás képviselő: 
Az 50 millió forint hitelből 44 millió forint beruházási hitel? Nem lehet ebből spórolni már? A 
régi, lecserélt lámpatesteket nem lehetne értékesíteni? !
Bagócsi Károly címzetes főjegyző: 
Már alkudtak az árból így is, ebből az árból már nem tudnak tovább spórolni. Az értékesítési 
lehetőséget felül fogják vizsgálni. 852 db lámpatest értékesítéséről lehetne szó. !
Dr. Bozóky Imre alpolgármester: 
Támogatja a közvilágítás fejlesztését azzal a kikötéssel, hogy a kishíd világítását csinálják meg. 
Havonta kap ezzel kapcsolatban telefonos megkeresést.  !
Bagócsi Károly címzetes főjegyző: 
A Hold utcával együtt meg fogják csinálni. !
Dr. Bozóky Imre alpolgármester: 
Ki lesz a kompetens, a DÉMÁSZ Zrt vagy az új cég? Nem gondolja, hogy 2-3 millió forintba 
kerülne a kishíd megvilágítása.  !
Mondok József polgármester: 
A DÉMÁSZ Zrt-vel kellett volna megcsináltatni a kishíd megvilágítását.  !
Frankó Barnabás képviselő: 
A főutca villanyoszlopáról lehetne megvilágítani a kishidat. !
Bagócsi Károly címzetes főjegyző: 
Előveszi az iratokat, meg fogja mutatni mit rendeltek.  !
Dr. Bozóky Imre alpolgármester: 
Az új céggel mikor köttetik meg a szerződés? !
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Bagócsi Károly címzetes főjegyző: 
Amikor meg lesz az engedély.  !!
Frankó Barnabás képviselő: 
10 millió forintnyi ÁFA vonzata van ennek a beruházásnak. A bank támogatja ezt, ad rá hitelt? 
Nem csak az OTP Bank van a piacon. !
Bagócsi Károly címzetes főjegyző: 
Igen, komplett beruházás, ad rá hitelt a bank.  A fejlesztési bank áll az első helyen, a második az 
OTP Bank. !
Dr. Bozóky Imre alpolgármester: 
A döntést lehet, hogy segíti a fejlesztési bank, mert a kormány bankja.  !
Frankó Barnabás képviselő: 
A garancia hány év? Az évi 416.560.- Ft bruttó karbantartási díj mit takar? Mennyi a várható 
időtartamuk a lámpatesteknek? !
Bagócsi Károly címzetes főjegyző: 
A garancia 3+2 év csergarancia. 50.000 óra a lámpatestek várható időtartama.  !
Mondok József polgármester: 
Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé:  
„1.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Dél-Magyarországi 
Áramszolgáltató Részvénytársasággal 2001. szeptember 27.-én aláírt „Izsák teljeskörű 
közvilágítás szolgáltatásának szerződése” dokumentum 2014. szeptember 30. napjával történő 
felmondásával és az ezzel járó fizetési kötelezettségek előterjesztés szerinti megfizetésével és a 
további együttműködésre vonatkozó szerződések megkötésével. Felhatalmazza a Polgármestert a 
kapcsolódó szerződések aláírásával, az elszámolással (kifizetésekkel) kapcsolatos pénzügyi 
intézkedések megtételével: Határidő: azonnal, illetve 2014. szeptember 30. Felelős: Mondok 
József polgármester.” !
2.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy kötelező feladatként 
meghatározott közvilágításról való gondoskodás feladatát LED közvilágítási lámpatestek 
felszerelésével kívánja ellátni a város közigazgatási területén. 
A fejlesztést hitel felvételével – előzetes számítások szerint 50 millió forint összegben – tervezi 
megvalósítani. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az OTP Banktól kérjen teljes körű 
hitelbírálatot az Önkormányzat vonatkozásában és annak eredményéről tájékoztassa a 
Képviselő-testületet. Határidő: azonnal, illetve 2014. augusztus 31. Felelős: Mondok József 
polgármester. !
3.) A 2.) pont eredményes végrehajtása után kezdeményezze az adósságot keletkeztető ügylethez 
történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak 
szerint a hitel felvételéhez szükséges eljárás megindítását, a kormányzati hozzájárulás 
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beszerzését. Határidő: azonnal, illetve 2014. augusztus 31. Felelős: Mondok József 
polgármester.” !
A Képviselő – testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: !
54/2014.(08.14.) számú: 
Izsák város közvilágításának fejlesztése 

H a t á r o z a t !
1.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Dél-Magyarországi 
Áramszolgáltató Részvénytársasággal 2001. szeptember 27.-én aláírt „Izsák 
teljeskörű közvilágítás szolgáltatásának szerződése” dokumentum 2014. 
szeptember 30. napjával történő felmondásával és az ezzel járó fizetési 
kötelezettségek előterjesztés szerinti megfizetésével és a további együttműködésre 
vonatkozó szerződések megkötésével. Felhatalmazza a Polgármestert a 
kapcsolódó szerződések aláírásával, az elszámolással (kifizetésekkel) kapcsolatos 
pénzügyi intézkedések megtételével:  
Határidő: azonnal, illetve 2014. szeptember 30.  
Felelős: Mondok József polgármester.” !
2.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy kötelező 
feladatként meghatározott közvilágításról való gondoskodás feladatát LED 
közvilágítási lámpatestek felszerelésével kívánja ellátni a város közigazgatási 
területén. 
A fejlesztést hitel felvételével – előzetes számítások szerint 50 millió forint 
összegben – tervezi megvalósítani. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az OTP 
Banktól kérjen teljes körű hitelbírálatot az Önkormányzat vonatkozásában és 
annak eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.  
Határidő: azonnal, illetve 2014. augusztus 31.  
Felelős: Mondok József polgármester. !
3.) A 2.) pont eredményes végrehajtása után kezdeményezze az adósságot 
keletkeztető ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.
(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a hitel felvételéhez szükséges eljárás 
megindítását, a kormányzati hozzájárulás beszerzését.  
Határidő: azonnal, illetve 2014. augusztus 31. 
Felelős: Mondok József polgármester !!

Mondok József polgármester: 
A hitel előkészítéséhez a pénzintézeti előírásoknak megfelelő tartalommal kell határozatot hozni 
és ezzel kapcsolatban az alábbi javaslatot terjeszti elő: !
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„ Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítás LED fényforrásokkal történő 
biztosításához   50 (ötven) millió forint hitel felvételét rendeli el, melynek futamidejét öt évben 
határozza meg és a visszafizetésre kötelezettséget vállal. 
- Az Önkormányzat vállalja, hogy a hogy a hitelt és járulékait a futamidő alatt költségvetésébe 
betervezi. 
- A képviselő-testület a hitel és járulékai fedezetéül az OTP Bank Nyrt.-nek felajánlja az 
átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit, mely bevételek összegét az 
OTP Bank Nyrt a hitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. 
- Az önkormányzat a hitel és járulékai biztosítékául felajánlja az Izsák belterület 2502/33. hrsz. 
törzsvagyon részét nem képező forgalomképes és az 1996. évi XXV. törvény alapján 
adósságrendezésbe vonható ingatlant. Az ingatlanra 85.000.000 Ft összegű keretbiztosítéki 
jelzálogszerződés került megkötésre 2011. július 11-én. A képviselő-testület vállalja, hogy a hitel 
futamideje alatt az ingatlant nem minősíti korlátozottan forgalomképessé vagy 
forgalomképtelenné. 
- A képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a kölcsön futamideje alatt az Önkormányzat 
fizetési számláján a szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez 
nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat a 
helyi adók és az átengedett gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a 
Bank a fizetési számlájára haladéktalanul átvezesse. 
- A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. Részére a más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar 
Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi  fizetési 
számlájára ( beleértve a Fizetési Számláját és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja 
ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése 
érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szerződések és a felhatalmazó 
levelek aláírására. 
Határidő: azonnal, illetve 2014. augusztus 31 
Felelős:   Mondok József polgármester. !
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: !
55/2014.( 08.14.) számú: 
Hitel felvétel a közvilágítás  LED 
fényforrásokkal való biztosítására. !

H a t á r o z a t !
                      Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítás LED fényforrásokkal 
                      történő biztosításához 50 (ötven) millió forint hitel felvételét rendeli el, melynek 
                      futamidejét öt évben határozza meg és a visszafizetésre kötelezettséget vállal. 
                      - Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt és annak járulékait a futamidő alatt 
                      költségvetésébe betervezi. 
                      - A képviselő-testület a  hitel és járulékai fedezetéül az OTP Bank Nyrt.-nek  
                      felajánlja az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit, 
                      mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt a hitel igénybevételéből eredő tartozás 
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                      törlesztésére fordíthatja. 
                      - Az önkormányzat a hitel és járulékai biztosítékául felajánlja az Izsák belterület  
                     2502/33.hrsz. törzsvagyon részét nem képező forgalomképes és az 1996. évi XXV. 
                     törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlant. Az ingatlanra 85.000.000 Ft 
                     összegű keretbiztosítéki jelzálogszerződés került megkötésre 2011. július 11-én. A 
                     képviselő-testület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlant nem minősíti 
                     korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné. 
                     - A Képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a kölcsön futamideje alatt az 
                     Önkormányzat fizetési számláján a szerződés alapján esedékessé váló fizetési 
                     kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy 
                     annak biztosítása érdekében az Önkormányzat a helyi adók és az átengedett  
                     gépjármű fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Bank a Fizetési 
                     Számlára haladéktalanul átvezethesse. 
                     - A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. Részére a más pénzügyi intézménynél 
                     vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő 
                     valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) 
                     ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 
                     biztosít a banki követelések teljesítése érdekében. 
                     
                     A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szerződések 
                     és a felhatalmazó levelek aláírására. 
                     Határidő: azonnal, illetve 2014. augusztus 31. 
                     Felelős:   Mondok József polgármester !!
2.) Napirend 
A Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása 
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző 
(Írásos anyag, jegyzőkönyvhöz csatolva) !
Bagócsi Károly címzetes főjegyző: 
Javaslatát megtette, az előterjesztésben szereplő javaslatát fenntartja. Kiegészíti azzal a 
jogszabályi módosítással, mely szerint a roma nemzetiségi önkormányzat választáshoz külön 
szavazatszámláló bizottságot kell megválasztani. A szavazatszámláló bizottság elhelyezése a 
KHT irodában történik.: !
Mondok József polgármester: 
Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé:  !
„Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Helyi Választási Bizottság: 
- tagjának Lakatos Jenő 6070. Izsák Bartók Béla u. 13. szám, Losonczi Mihály 6070 Izsák Gödör 
u. 27. szám, Kalmár Ferenc 6070. Izsák Radnóti u. 9. szám alatti lakosokat, 
- póttagjának Dr. Hauzmann János 6070. Izsák Kecskeméti u. 29. szám és Kovács László 6070 
Izsák Bottyán u. 1. szám alatti lakosokat megválasztotta. Határidő: azonnal, illetve 2014. 
augusztus 31. Felelős: Bagócsi Károly címzetes főjegyző.” 
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!
A Képviselő – testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: !
56/2014.(08.14.) számú: 
A Helyi Választási Bizottság tagjainak  
megválasztása !

H a t á r o z a t !!
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Helyi Választási 
Bizottság: 
- tagjának Lakatos Jenő 6070. Izsák Bartók Béla u. 13. szám, Losonczi Mihály 
6070 Izsák Gödör u. 27. szám, Kalmár Ferenc 6070 Izsák Radnóti u. 9. szám alatti 
lakosokat, 
- póttagjának Dr. Hauzmann János 6070 Izsák Kecskeméti u. 29. szám és Kovács 
László 6070 Izsák Bottyán u. 1. szám alatti lakosokat megválasztotta.  
Határidő: azonnal, illetve 2014. augusztus 31. 
 Felelős: Bagócsi Károly címzetes főjegyző. ! !

Mondok József polgármester: 
Több napirendi pont, hozzászólás, egyéb észrevétel nem volt, megköszönte a testületi tagok, 
megjelenését, és az ülést 14:40 órakor berekesztette. !!

K.m.f !!!
(:Mondok József:)     (:Bagócsi Károly:) 
   polgármester                                címzetes főjegyző 


