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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. 
 
 
 
Szám:  114/ 17/2013. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december  23-án 
délelőtt 9,00 órától   megtartott rendkívüli  nyílt  üléséről. 
 
Ülés helye: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyisége 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
   Andó Zoltánné képviselő 
   Bibliák István képvisel 
  Hodop Istvánné képviselő 
  Ötvös Béla alpolgármester 
             Simon Lórántné képviselő ( összesen 6 fő) 
 
Távolmaradását előzetesen jelezte: Galyas András képviselő  
 
  
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 
 
 az ülés egész időtartamára 
   
  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltség-vezető    
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselő közül  6    fő jelen van, így azt megnyitja.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak szerint 
fogadnak el: 
 

1.) Iskola tetőszerkezetének felújításával kapcsolatos kivitelezői kérés 
 
 

Fodor Albert polgármester: A tetőfelújítás 7,5 millió Ft-ba került. Az Önkormányzatot 
terhelő 4,5 millió Ft átutalásra került. A KLIK által vállalt 3 millió Ft azonban nem került 
kifizetésre. A vállalkozó kéri, hogy azt előlegezzük meg részére, és amikor a KLIK fizet, azt 
visszautalja, vagy a KLIK nekünk fogja közvetlenül megfizetni. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Úgy volt, hogy a munkát fele-fele arányban fizetjük, Ez 
volt az ígéret. December 12-én a KLIK vezetője arról tájékoztatott, hogy a keretszerződés 
elkészült, de hogy ebből mikor lesz pénz, azt nem tudja. Azt is elmondta, hogy ők közvetlenül 
az önkormányzatnak tudnak majd utalni, nem kötnek külön szerződés a kivitelezővel. 
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Korábban nem erről volt szó. A vállalkozónak tehát benne áll a pénze a munkába, ezért kéri, 
hogy az önkormányzat fizesse ki a fennálló tartozást. Mi 3 millió Ft-os nem tudunk 
megelőlegezni. Legfeljebb 1 millió Ft-ot tudunk utalni részére, ennyit tesz lehetővé a pénzügyi 
helyzetünk. 
 
Bibliák István képviselő: Nem merült fel többletköltség? Nem erre kéri a pénzt a kivitelező? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Nem merült fel többletköltség. Ez előleg, míg az összes 
tartozást nem tudjuk kiegyenlíteni. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Nem erről volt szó. Nem ez volt az ígéret. A felújítás felének 
megfizetését ígérték. 
 
 
Fodor Albert polgármester: Javasolja az 1 millió FT előleg átutalását a kivitelező részére. 
 
A szavazásban 7 képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,ellenszavazat  
nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

91/2013.(XII.23. ) Határozata 
 

 
Mivel több hozzászólás nem volt, polgármester megköszöni a megjelenést, és a  testületi ülést  
9,50 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
Fodor Albert        Dr. Sallai Árpád 
polgármester           távollétében és megbízásából 
 
 
 
             Kovácsné Szalai Krisztina 
                 aljegyző 
 

 
 

 
 
 
 


