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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. december 28-án  megtartott rendkívüli   
üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
    Ötvös Béla alpolgármester 
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
 
tanácskozási joggal meghívott: 
 
  Földi László műszaki előadó 
   
Távolmaradását előzetesen jelezte: Andó Zoltánné, Bibliák István, Simon Lórántné képviselő. 
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel  a 7 fő képviselő közül 4 fő jelen van, így azt megnyitja. 
 
Polgármester  ismerteti a napirendi pontokat, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak 
szerint fogadnak el: 
 

1.) Közbeszerzési eljárás kiírása 
Előadó: polgármester 
 

Fodor Albert: Az Izsó park  felújítására nyert pályázati pénzt eddig  nem tudtuk felhasználni, 
mert nem volt meg az önerő, mely kb. 2,5 millió Ft, az áfa összege. Úgy tudnánk hozzájutni 
ehhez az összeghez, ha egyszerűsített közbeszerzést írnánk ki, és az önerőt a saját munka 
képezné. A közbeszerzési eljárásnak van díja, és feltétele a műszaki ellenőr alkalmazása, 
melynek szintén van költsége. Kb. 500 e Ft-ra van szükség ezen költségek biztosítására. 
 
Ötvös Béla: A faluközpont rendbetétele csak úgy ér valamit, ha  az itt lévő járdaszakaszt is 
megcsináljuk. 
 



Fodor Albert: A park melletti járda felújítása része a pályázatnak. Ha közbeszerzéssel sem 
tudjuk megvalósítani a pályázatot, akkor lemondjuk. Az önrészt a Regionov Kft nonprofit 
szervezet adná, mint alvállalkozó. 
 
Ötvös Béla: Utólag kapjuk meg a pénzt. Nekünk kell megelőlegezni. Nagyon meg kell 
gondolni, hogy meg tudjuk-e csinálni. 
 
Dr.Szécsi Ottó: A szemétszállítási díjról már nem a testület dönt, így azt nem is hozta a 
testület elé. 
 
Fodor Albert: El kell kezdeni kihordani a csekkeket a kommunális adó részletekben történő 
befizetéséhez. 
Ha nem tudják megvalósítani a pályázatot, akkor lemondják, leállítják. 
 
Hodop Istvánné: Hol jelenik meg a kiírás? 
 
Földi László: A Közbeszerzési Értesítőben kell megjelentetni a közbeszerzési pályázatokat. 
Mivel ez egyszerűsített közbeszerzés, így nem feltétlenül kell megjelentetni. 
 
Ötvös Béla: Fontos a biztonság, szükség van normális járdára, ez most balesetveszélyes. 
 
Galyas András: Az új járdákat a nagy kamionok tönkre teszik. Meg kellene akadályozni, hogy 
áthajtsanak rajta. A már elkészült járdaszakaszt is tönkre tették. 
 
Fodor Albert: Február 1-től lesznek megint közmunkások. Szétszedik a kertet, melyben a 
kopjafa is van. Azt az iskolába helyezik át. 
 
Ezután az Önkormányzat 4 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2011.(XII. 28.) számú Határozata 
Tárgy: Közbeszerzési pályázat kiírása 
 
Az Önkormányzat  
A 2070040290 azonosító számú támogatási határozat alapján 
végzendő „ Izsófalva főtér kialakítása” munkálatok kivitelezőjének 
kiválasztására egyszerűsített közbeszerzési eljárás kiírásáról határoz. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 3 nap 
 

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

K.m.f. 
 
 

 Dr. Szécsi Ottó     Fodor Albert 
     Jegyző      polgármester 
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