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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 30-án 
reggeé 8,00  megtartott rendkívüli  nyílt  üléséről. 
 
Ülés helye: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyisége 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
   Gallyas András képvisel 
  Ötvös Béla alpolgármester 
             Simon Lórántné képviselő (összesen: 5 fő) 
  
 
Távolmaradását előzetesen jelezte: Bibliák István és Hodop Istvánné  képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 
 
 az ülés egész időtartamára 
   
 
  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltség-vezető     
                       Földi László műszaki előadó 
       
 
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselő közül 5  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. 
 

1.) -  Iskola tetőszerkezetének felújítására érkezett árajánlatok alapján kivitelező 
választása 
Előterjesztő: polgármester 
 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Az augusztus 22-i ülésen döntöttek az árajánlat ismételt 
bekéréséről. A testület döntésének megfelelően konkrét munka, felújítandó terület nagyság, 
fizetési feltétel , garancia, határidők lettek megfogalmazva. Elkészült az emlékeztető az újabb 
ajánlatokról, mely kiosztásra került- 
 



Ötvös Béla alpolgármester:Ismét megkeresték az árajánlatot tevőket. Fenyvesi Dezsőt is, de ő 
nem nyújtotta be újra az árajánlatot. Annyit telefonon elmondott, hogy a kéménybontás nem 
szerepel a beadott ajánlatba. Az árak hasonlóak, mivel az anyagárak adottak. Újra felmérték 
a tetőt, és úgy készült el az újabb ajánlat. A műszaki előadóval nézték át az ajánlatokat. 
Szirákot javasolják kivitelezőnek. 20 napon belül elkezdenék a munkát. Ezt a másik kivitelező 
nem tudja vállalni. 30 nap után kötbért lehet kérni. Ezt a szerződésbe bele kell írni. 
 
Földi László műszaki előadó: Számlázással kapcsolatos kérés, ha van rá mód, 2 millió Ft 
előleget kér. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Nem kell előleg. Majd akkor nyújtson be számlát, ha már 
legalább annyi értékű munkát elvégzett. Rudabánya és két számlázást kér. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Egy komoly kft tud anyagot vásárolni 2 millió Ft-ért. Ha 
ők nem tudnak, akkor nem komoly az ajánlatuk. Ha elvégzik a munkát, akkor akár 8 napon 
belül is tudunk fizetni. Hogy a KLIK mikor tud utalni, azt nem tudja. A cél, hogy mielőbb 
készüljön el a tető. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: A tankerületi igazgató szerint az önkormányzat felelőssége, mert 
ők csak bérlők. De nem fizetnek semmit. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Ingyenes használatba adás történt. 
 
Andó Zoltánné képviselő:Szirák ténylegesen felmérte a tetőt? Mert a múltkor dupla ennyi 
m2-t számolt. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Korábban rajz alapján mért. Most ténylegesen felméret. 5-6 m2 
eltérés van csupán az önkormányzat által közöltekkel. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Korábban is elvégezették volna a felmérést. Akkor már régen 
született volna döntés. 
 
Galyas András képviselő:Aggályai vannak az ajánlat komolyságával. 12 milliós ajánlatnál 
nem kért előleget, most a fele, és előleget kér. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Az ajánlatkérés bohózat volt. 
 
Galyas András képviselő: Ha komoly ajánlat lenne, nem kérne előleget. 
 
Földi László műszaki előadó: Így már minden ajánlattevő felmérte a területet. 
 
Simon Lórántné képviselő: Első körbe nem is kellett volna idehozni. Egy sem ért be 
határidőre. 
 
Földi László műszaki előadó: Nem láttuk, nem hozzánk jött be. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Nem jó az elő ajánlatkérés. Semmi konkrét dolog nem volt benne. 
Ezért kellett újra kiírni. 
 



Simon Lórántné képviselő: Az ajánlattevőknek tudniuk kellett volna, hogy mit kell 
tartalmaznia az ajánlatnak. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A KLIK erre nincs felkészülve. Pedagógusok vannak 
benne. Ezért nem volt jó az ajánlatkérés. Dönteni kell, a munkát el kell kezdeni. 
 
Fodor Albert polgármester: Dönteni kell, az iskola nem maradhat tető nélkül. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Tartózkodik a szavazástól, mivel ismeri a céget. Ez a pénz erre a 
munkára nem túl sok. 
 
Andó Zoltánné: Minél hamarabb kezdeni kell a munkát. Szirák tudja hamarabb kezdeni a 
felújítást- Nehogy beázzon az iskola. 
 
Ötvös Béla alpolgármester: Kötbért bele kell tenni a szerződésbe. 
 
A szavazásban 5 képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat  nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

64/2013.(VIII.30.) Határozata 
Az Izsó Miklós Általános Iskola tetőszerkezetének 

felújításáról 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Izsó Miklós Általános Iskola tetőszerkezetének 
felújítási munkálatainak kivitelezésével a Szirák-Prevent 
Kft-t ( Kurityán, Kossuth út 55 sz. ) bízza meg. 
 
Vállalási ár: 5 930 000.-Ft+ Áfa,  bruttó 7 531 100 Ft.  
 
Az Önkormányzat a vállalási ár 50 %-ának megtérítését 
vállalja. A további 50 %-ot a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Kazincbarcikai Tankerülete 
biztosítja. 
 
A  kötbér mértékét a szerződésben rögzíteni szükséges. 
 
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
vállalkozási szerződés megkötéséről gondoskodjon 
 

Felelős:   Fodor Albert polgármester, jegyző 
Határidő:  5 nap 
 

 
 



 
Miután több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, polgármester megköszöni a 
megjelenést, és az ülést 09,15 órakor bezárja. 
 
 

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