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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus  13-án 
reggel 8,00 órától  megtartott rendkívüli  nyílt  üléséről. 
 
Ülés helye: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyisége 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
   Galyas András képviselő 

 Hodop Istvánné képviselő 
  Ötvös Béla alpolgármester 
             Simon Lórántné képviselő (összesen: 6 fő) 
  
 
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 
 
 az ülés egész időtartamára 
   
 
  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltség-vezető 
 
Távolmaradását előzetesen jelezte: Bibliák István képviselő. 
 
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 a rendkívüli ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselő-testület tagjai 
egyhangúlag a szóbeli meghívásban  szereplő napirendi ponttal  megegyezően, az alábbiak 
szerint fogadnak el. 
 

1.) Iskola tetőszerkezetének felújításra kivitelező választás 
Előterjesztő: polgármester 
 

 
Fodor Albert polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a rendkívüli ülés összehívására 
azért volt szükség, mert a munkálatokat mielőbb el kellene kezdeni. Felkéri a jegyzőt a 
beérkezett ajánlatok ismertetésére. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Január 1-től az iskolák működtetését átvette az állam.  A 
vagyon az önkormányzatoké maradt.  Azt gondoltuk, hogy az ezzel járó terheket is átvállalják. 



De erre nekik sincs elég fedezetük. Az iskola épület felújítása ugyan megtörtént, de a tető 
felújítására nem került sor.  A KIK a felújítási költség 50 %-át tudja vállalni, többet nem. A 
másik 50 %-ot kérik az önkormányzattól.  Mi ugyan tiltakoztunk ellene, de ez nem vezetett 
eredményre.  Az országgyűlési képviselő szóbeli ígéretet tett rá, hogy az önkormányzat által 
biztosított összeget az egyéb kiegészítő támogatásból ( régiebben ÖNHIKI ) visszaadják az 
önkormányzatnak.  Így történt meg az árajánlat kérés 3 kivitelezőtől. 
A Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft ajánlata bruttó 6 331 458 Ft. 
Fenyvesi Dezső vállalkozó ajánlata  bruttó 6.311.356 Ft. 
A Szirák – Prevent Kft ajánlata 12.914.000 Ft + áfa. 
 
A legkedvezőbb ajánlatot Fenyvesi Dezső vállalkotó tette. Tehát őt kellene a munka 
elvégzésével megbízni. Ehhez az Önkormányzatnak 3.150.000 Ft-ot kellene biztosítania. Ezt 
hitel felvételével tudnánk megoldani. Most még nem kellene felvenni a hitelt, hogy ne kelljen 
kamatot fizetni. Majd csak a munka elvégzését követően, a számla benyújtása után, a fizetési 
határidő előtt vennénk fel a hitelt. 
 
Fodor Albert polgármester: Írásos anyagot még csak most kapták meg. Szóbeli ígéret van 
arra, hogy az önkormányzat által biztosított 50 %-ot visszakapjuk a szeptemberi 
támogatásnál, melyre pályázni kell.  A testület korábban döntött hitel felvételéről, de még nem 
volt szükség rá, mert a jegyző asszony a kintlévőségek behajtására hathatós intézkedéseket 
tett. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Az iskola felújításával egy időben miért nem került sor a tető 
felújítására? 
 
Fodor Albert polgármester: Mert a költsége nem fért bele a rendelkezésre álló összegbe. 
Eredetileg 260 millió Ft-ot nyertünk volna, az ÁMK miatt csökkent jóval kevesebb, mint felére 
a felhasználható összeg. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Több ajánlat is érkezett. Mi volt az ajánlat benyújtásának a 
határideje? Fenyvesi Dezső vállalkozót ismeri, precíz munka, korrekt árak jellemzik. Azonban 
úgy nyilatkozott, hogy ő nem is akarja igazán ezt a munkát. Amikor kérdezte, azt mondták a 
KIK-ben, hogy nem is érkezett be csak egy ajánlat. Mégis a végén 3 lett. Nem látták az 
ajánlatokat. Nem tudják, hogy ki milyen műszaki tartalommal adta azt be. Véleménye szerint 
Fenyvesi Dezsőt a KIK vezetője biztatta az ajánlat benyújtására, és segítette ahhoz, hogy ő 
adja be a legkedvezőbb ajánlatot. Csak arra tud gondolni, hogy ez azért történt, hogy a 
megrendelő ( KIK vezetője) részesedjen a kiviteli költségből. Ma ez így szokás sajnos, 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Tegnap kapta meg az ajánlatokat. Az ajánlatot a 
rudabányai Kft.  július 30-án, Fenyvesi Dezső július 23-án, a Szirák Prvenet Kft július 17-én 
nyújtotta be. 
Nem tudja, hogy mi volt a határidő, de utánanéz. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Jó lenne tudni, hogy mi volt a benyújtási határidő. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Nem ide érkeztek az árajánlatok, hanem a KIK-hez. 
 
Simon Lórántné képviselő: Mit tartalmaz az ajánlat? 
 
Fodor Albert polgármester: Itt van az ajánlat, meg lehet tekinteni. 



 
Ötvös Béla alpolgármester: Adott szóra ma már nem lehet alapozni. Miért nem írja  le a 
képviselő ? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Ismerteti az ajánlatkérő levelet. A benyújtási határidő 
július 15 volt, ezt  egyetlen ajánlattevő sem tartotta be. 
A 3 ajánlat az felújítandó tető nagyságát különbözőképpen jelöli meg. 
1800 m2, 780 m2, 948 m2. Nem tudja, hogy melyik az igaz. Így nem is reális az ajánlat. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: A műszaki tartalom sem mindegy.  
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Nem tudja, hogy mi az oka az 1000 m2-es eltérésnek. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Korrupciók, és maffia módszerek jellemzik a versenyszférát. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Bruttó 15 millió Ft a Szirák ajánlata, Ennek a fele 7,5 
millió Ft. Ki kellene írni egy újabb ajánlatkérés, ahol meghatározzuk, hogy milyen munka 
elvégzését kérjük, mekkora a tetőszerkezet. Referenciát is kérni kellene. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Újra meg kell kérni az árajánlatokat, megadva a műszaki 
paramétereket. Referenciát  is kérni kell. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Augusztus 22-én lesz újra testületi ülés. Hívjuk meg a 
KIK vezetőjét. Nem rendelkezünk a döntéshez elegendő információval. A felhívás sem volt jó. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: A kivitelezésre mindenképpen tanítás alatt kerül sor. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Egy ajánlat sem érkezett be határidőre. Ez is gond. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Ő ebben nem szeretne cinkos lenni. Véget kell venni annak a 
tendenciának, hogy birkamód nyújtsuk a kezünket. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Minden beruházásnál van műszaki ellenőr. Pénzt kap 
azért, hogy ellenőrizze, megfelelő munkát végeznek-e. Oda kell figyelni arra, hogy azt kapja a 
megrendelő, amit akar, és olyan minőségben. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: A műszaki ellenőr csak egy báb, a kivitelező bábja.  A 
szennyízberuházás műszaki átvételén őt kiröhögték, amikor azt mondta, hogy meg fognak 
süllyedni az utak. És megsüllyedtek. Kérte, hogy a munkát így ne vegyék át, de átvették.  Az 
iskolánál pl. a vízlevezető  csatorna mai napig is csak lóg a levegőben. Azt sem lett volna 
szabad úgy átvenni. Megígérték, hogy megcsinálják. Azóta sincs megoldva. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Javasolja az alábbi tartalmú határozat meghozatalát: 
A Képviselő-testület a mai ülésén az iskola tetőszerkezetének felújítására érkezett árajánlatok 
ügyében nem kíván döntést hozni. A augusztus 22-re tervezett testületi ülésre meghívja a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetőjét, aki bővebb információval rendelkezik az 
árajánlatokról, és azok ismeretében hozza meg a döntést. 
 
 
 



A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

50/2013. (VIII.13) Határozata 
Az iskola tetőszerkezetének felújítására vonatkozó 

árajánlatokról 
A Képviselő-testület a mai ülésén az iskola 
tetőszerkezetének felújítására érkezett árajánlatok 
ügyében nem kíván döntést hozni. A augusztus 22-re 
tervezett testületi ülésre meghívja a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ vezetőjét, aki bővebb 
információval rendelkezik az árajánlatokról, és azok 
ismeretében hozza meg a döntést. 
 
 

Miután több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, polgármester megköszöni a 
megjelenést, és az ülést  9,25 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 

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