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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 
reggel 7:30  órától   megtartott  rendkívüli nyílt  üléséről. 
 
Ülés helye: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyisége 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
   Andó Zoltánné képviselő  
  Galyas András képviselő 
  Ötvös Béla alpolgármester 
  Simon Lórántné képviselő ( 5 fő ) 
 
Távolmaradását előzetesen jelezte: Bibliák István, Hodop Istvánné  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 5 fő jelen van, így azt megnyitja.  
 
Javaslatot tesz az  ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselő-testület tagjai egyhangúlag, a 
szóbeli meghívóval megegyezően az alábbiak szerint fogadnak el. 
 
 
 

N a p i r e n d 
 

1.) Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztása 
Előadó: Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző 
 
 

Fodor Albert polgármester: Köszönti a megjelenteket. A benyújtandó pályázattal kapcsolatos 
döntés meghozatala  céljából került sor a  testület összehívására. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: KEOP-os  energetikai pályázat benyújtását tervezzük a 
polgármesteri hivatal épületére. A pályázat 100 %-os, nem kell hozzá önrészt biztosítani.  A 
tervezés már folyik. A korábban elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján közbeszerzési 
bíráló bizottságot kell létrehozni, melynek nem lehetnek tagjai azok, akik később a döntésben 



részt vesznek, azaz a testület tagjai. Ezért javasolja, hogy a 3 tagú bizottságság tagja Földi 
László műszaki vezető, Budainé Kadlót Ágnes pénzügyi előadó, és ő maga,  mint jogi 
ügyekben jártas személy legyen. 
 
Simon Lórántné: Egyetért a jegyző javaslatával. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Nem hiszi, hogy a választás időpontjáig születik benne 
döntés. 
 
Fodor Albert polgármester: Javasolja a döntés meghozatalát. 
 
A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete  5  igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

48/2014.(VIII.26.) Határozata 
 

Közbeszerzési Bírálóbizottság létrehozásáról 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a hatályos Közbeszerzési Szabályzat III. fejezetében 
foglaltak szerint, valamint a Kbt. 22. §-a alapján 
háromtagú Közbeszerzési Bírálóbizottságot hoz létre.  
 
A Bírálóbizottság tagjai az alábbiak: 
 
Kovácsné Szalai Krisztina elnök 
Budainé Kadlót Ágnes tag 
Földi László tag 
 
Határidő: azonnal, ill. folyamatos 
Felelős:    biz. működéséért az elnök 
 

 
Miután több hozzászólás nem hangzott el, 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 
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