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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-
án reggel 7,30 órától   megtartott rendkívüli  nyílt  üléséről. 
 
Ülés helye: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyisége 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
   Gallyas András képvisel 
  Hodop Istvánné képviselő 
             Simon Lórántné képviselő (összesen: 5 fő) 
  
 
Távolmaradását előzetesen jelezte: Bibliák István képviselő és Ötvös Béla alpolgármester 
 
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 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 felújításával kapcsolatos döntés 
        Előterjesztő: polgármester 

 
Fodor Albert polgármester: Az elmúlt ülésen döntöttek a kivitelezőről, és a költségek 
viseléséről. A döntés úgy szólt, hogy a költségeket fele-fele arányban viseli az Önkormányzat 
és a KLIK.  
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : A KLIK nem akarta elfogadni a kivitelezőre vonatkozó 
döntést, végül elfogadta azzal, hogy ő csak bruttó 3 millió Ft-tal járul hozzá a költségekhez, 
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nem a fele összeget biztosítja. Külön szerződést fog kötni a kivitelező az Önkormányzattal, és 
külön szerződést a KLIK-kel. Nem 3 oldalú szerződés készül. 
 
Hodop Istvánné képviselő: A költség emelkedhet még a korábbihoz képest? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Nem. 
 
Galyas András képviselő: Mikor kezdődik el a munka? Jó lenne húzni a fizetést amíg csak 
lehet, hogy minél később kelljen, vagy akár ne is kelljen hitelt felvenni. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Ha a KLIK is úgy akarja, jövő héten hétfőn indulhat a 
munka. 45 napos fizetési határidő lesz, ami november végét jelenti. Addigra talán megkapjuk 
a támogatást, és nem kell felvenni hitelt. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Meg kell csinálni a tetőt. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző : Javasolja módosítani az elmúlt ülésen meghozott 
határozatot úgy, hogy az Önkormányzat a vállalási árból bruttó 4.531 000.-Ft-ot, míg a KLIK 
bruttó 3 millió Ft-ot biztosít. 
 
A szavazásban 5 képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  5  igen szavazattal, ellenszavazat  
és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

65/2013.(IX.16.) Határozata 
A 64/2013.(VIII.30) határozat módosításáról 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Izsó Miklós Általános Iskola tetőszerkezetének 
felújításával kapcsolatos  64/2013. (VIII.30) határozatát 
az alábbiak szerint módosítja 
 
Vállalási ár: 5 930 000.-Ft+ Áfa,  bruttó 7 531 100 Ft.  
 
Az Önkormányzat a vállalási árból bruttó 4 531 000 Ft-
ot,  a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Kazincbarcikai Tankerülete bruttó 3 millió Ft-ot biztosít. 
 
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
vállalkozási szerződés megkötéséről gondoskodjon 
 
Felelős:   Fodor Albert polgármester, jegyző 
Határidő:  5 nap 

 2



Miután több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, polgármester megköszöni a 
megjelenést, és az ülést  8.00  órakor bezárja. 
 
 

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