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Szám:  145/13/2014. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-
én reggel 8:00 órától   megtartott rendkívüli  nyílt  üléséről. 
 
Ülés helye: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyisége 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
   Andó Zoltánné képviselő  
  Bibliák István képviselő 
  Hodop Istvánné képviselő 
  Ötvös Béla alpolgármester 
  Simon Lórántné képviselő  
 
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  7fő képviselő közül 6 fő  jelen van, így azt megnyitja.  
 
Javaslatot tesz az  ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselő-testület tagjai egyhangúlag, a 
szóbeli meghívással  megegyezően az alábbiak szerint fogadnak el. 
 

N a p i r e n d  
 

1.) Energetikai pályázat benyújtásával kapcsolatos közbeszerzési pályázatot lezáró döntés 
Előterjesztő: polgármester 
 

 
Fodor Albert polgármester: Határidős a pályázat benyújtása, ezért hívta össze a rendkívüli 
ülést. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Születtek már döntések a pályázat benyújtásával 
kapcsolatban. 3 ajánlatot kértünk be augusztus 28-án. Határidőre két ajánlat érkezett be 
pénteken délig, az volt a határidő. A legkedvezőbb ajánlatot kell elfogadnunk. Azt a 
BÓDVAÉP tette. A végső döntés a testületé. Név szerinti szavazással kell dönteni. Szorosak a 



határidők, de be  kell tartanunk a törvényi előírásokat. A pályázat benyújtásánál plusz pontot 
jelent, ha már van szerződésünk.  
Ismerteti a határozati javaslatot  alábbiak szerint: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozati javaslata 

közbeszerzési eljárást lezáró döntésről 
 
Képviselőtestület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a „Épületenergetikai 
fejlesztés Izsófalva Nagyközségben” tárgyában indított közbeszerzési eljárás lezárására tett 
javaslatot. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat által a KEOP-2014-4.10.0/F azonosító számú 
„Épületenergetikai fejlesztés Izsófalva Nagyközségben” tárgyú projekt keretén belül a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 122. 
§ (7) bekezdése szerint indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban a 
Képviselőtestület – figyelemmel a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakra – 
 
az eljárás nyertesének  

 
a Bódva-Ép Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3780 Edelény, Petőfi 

utca 5.) 
 
ajánlattevőt nevezi meg. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Fodor Albert polgármester: Hozzuk meg a határozatot, hogy a pályázat benyújtásra 
kerülhessen. 
 
Bibliák István képviselő: A pályázat készítésében kik vettek részt? Szakemberek? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Energetikai szakmérnökök. A Bódva-Ép jó 
referenciákkal rendelkezik. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Az egyik ajánlat nettó 27 millió Ft-ról szól, míg a másik nettó 33 
millió Ft-ról. A kedvezőbbet kell választani. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Felelős döntést kell hozni. Mivel nem ismeri a céget, így nem tud 
felelős döntést hozni. Az akadálymentesítéssel is úgy jártunk, hogy van egy lift, ami állandóan 
rossz,  ráadásul külső lift. Látni kellene a pályázatot, Mire szavazunk, ha nem látjuk? Jobban 
körbe kell járni. 
 
Fodor Albert polgármester: Ha megvalósul olyan műszaki ellenőr lesz majd, aki odafigyel a 
kivitelezésre.  



 
Ötvös Béla alpolgármester: 80 cm helyett 30 cm vastag volt az alapozás az iskolában. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Elfogulatlan műszaki ellenőr kell. 
 
Fodor Albert polgármester: Felelős műszaki vezetőt jól kell megválasztani. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Ha valami nem jól működik, azon segíteni kell. A liftet is 
lehetne használni, ha kérnék. A pályázat még nem állt össze. Amint készen lesz, itt a 
hivatalban megtekintheti, akit érdekel. Szeptember 22-ig be kell nyújtani a pályázatot, 
addigra elkészül. 
 
Bibliák István képviselő: A pályázat készítése mennyibe kerül? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Ha nyer, akkor számoljuk el. Ha nem, akkor nem 
fizetünk. Így nekünk nem kerül pénzbe. 
 
Ezek után polgármester felteszi a következő kérdést: 
 
Egyetért-e azzal, hogy  
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat által a KEOP-2014-4.10.0/F azonosító számú 
„Épületenergetikai fejlesztés Izsófalva Nagyközségben” tárgyú projekt keretén belül a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 122. 
§ (7) bekezdése szerint indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban - 
figyelemmel a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakra – 
 
az eljárás nyertesének  

 
a Bódva-Ép Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3780 Edelény, Petőfi 

utca 5.) 
 
ajánlattevőt nevezze meg? 
 
A képviselőtestület tagjainak válasza a feltett kérdésre: 
 
Hodop Istvánné  képviselő: Igen. 
 
Simon Lórántné képviselő: Igen. 
 
Bibliák István képviselő: Igen. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Igen. 
 
Andó Zotánné képviselő: Igen. 
 
Fodor Albert polgármester: Igen. 



 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 6   igen szavazattal, ellenszavazat  
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
55/2014. (IX. 15.) határozata a 

közbeszerzési eljárást lezáró döntésről 
 

Képviselőtestület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a 
„Épületenergetikai fejlesztés Izsófalva Nagyközségben” tárgyában 
indított közbeszerzési eljárás lezárására tett javaslatot. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat által a KEOP-2014-4.10.0/F 
azonosító számú „Épületenergetikai fejlesztés Izsófalva 
Nagyközségben” tárgyú projekt keretén belül a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 
122. § (7) bekezdése szerint indított hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárásban a Képviselőtestület – figyelemmel a Bíráló 
Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakra – 
 
az eljárás nyertesének  

 
a Bódva-Ép Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(3780 Edelény, Petőfi utca 5.) 
 
ajánlattevőt nevezi meg. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Miután több hozzászólás nem volt, polgármester megköszöni a megjelenést, és az ülést 

bezárja. 

 
K.m.f. 

 
 Fodor Albert       Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  
 polgármester          megbízásából távollétében 
 
 
                         Kovácsné Szalai Krisztina  
                       aljegyző, kirendeltségvezető 



 
 

 

 


