
Izsófalva Nagyközségi Önkorm ányzat

Jegyzőkönyv

2t9í13l20l5

Készült: Izsófalva Nagyközségi önkorm ángzatKépviselő_testületének 20t5, augusztus

ffi"-3" 15.00 órától ilegtartott rendkívüli nyílt üléséről,

ütés búe : Izsófalva Nagyközsé gi önkorm íny zaí hivata1o s helyisé ge

Jelerr va_nnak:
Simon Ottó polgármester
Andó ZoLtánné alpo 1 gárme ster

Ötvos Béla képviselő
Pató István képviselő
Dr" Tátrai Cyuta képviselő (összesen 5 fő)

Távolmaradását elöre rrem j elezte:

Simon Lórántné képviselő
Bacsó Attila képviselő

KovácsnéSzalaiKrisztinaallegyző,kirendeltség.vezető

Simon Ottó polgármester: Köszönti a meglelenteket,. I jelenléti ív alapjan rnegállapítja,

hogy azülós határo;;;iö;;;*i"a ul űüp?l"ro közül5 fő megielerrt, így azt megnyitja,

Javaslatot tesz azülés napirendi pontjaira, rnelyet a,KéPviselő-testület tagjai egYhangúan' a

meghívóval me ge gyező ei az aIíhiiak szerint fogadtak el,

1,|avaslataközbeszerzést|ezárődöntésmeghozataláraa,,KE0P.2015.5"7"0
_ Középülilk kiemelt ;etentosegű épüútenergetikai feilesztése" című

p á|y ázaeal kap cs ol atb an

Előterjesztő: Simon Ottó polgármester, "

Simon ottó polgármester: Az t. napirendi po]1tt1' kaPcsolatbantájékoztatja a TestÜletet'

hogy a 20|5.06.26_"ii"ri"i.ri ü]ó;enlá""tt dontes alapjan benyújtásra került a "KEop_2015_

5.7.0 _ Középületek kiemelt jelentőffi"Jn"*":Éikai iejiesxése" címú pályána1 A

közbeszerzési eljarás a végé}tez ert, ,rr?ivr. két páIyínat érkőzeff, Jelen ülés keretei közt

áá^ie" kel1 hozni a közbesierzési e1jéxás nyerteséről.

Kovácsné §zalai Krisztina aljegyző: örömmel tájékoztatla u§{!,l,j :"p^1 
hogy 2015,

augusztus z_en *irrisxerio,,'i obntés érkezettanól, hogy u .reoP-z0t5-5,7,0 - KÖzéPÜletek

kiemelt jelentőségű épületenergetitai ie:resztése''- cíÁi paívéaat kiterjed az Önkorményzat
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mindenépületére.Ígaz,hogyeza.projek1.,u[:hőszigetelést-és"a,tlyíIászárócserét
tarta1mazza, de ez" i!űi,". Jéy nagy tei,.tt"eg az önkorményzatépületeinek"

A közbeszerzési eljarás az önkorm a"ir^ri^"er-uoour. éPüíeteire- keriilt meghirdetésre' A

Bíráló Bizottság zois.os.oo-an ült or.". a beadott ajanlatok értékelésére' Két érvénYes ajánlat

érkezelt,a Bódva_Ep Epítőiparai Szolgáltató Kft, és a BRAND 2001 Kft" részéről" A BRAND

2001 Kft. ajwiala érvénytelenítésre került, mive1 nem teljesítette a hianypótlási

kötelezettségét. A *u*-po Építőiparai Szolgáltató Kft. arajánlata nettó 68'608'897'-Ft" A

pátyazatikiírás a legalacsonvabb ervon}es arálarrtut uszólt, melYet a BÓdva-EP EPÍtőiParai

Szolgáltató r<n, nóofi be. A Képviseio-testiiletnek dÖntést kell hoznia, melyben a BÓdva-

Ep Epítőiparai s"otgaltato Kft._t o",",i meg a közbeszerzési eljarás nyertesének, A

közbeszerzési törvény értelmében a kőrhesierzési eljarást Leztrő döntés név szerirrti

szavazást igényel,

ötvos Béla képviselő: Nem 
'átja 

helyén valónak az Óvoda éPÜletének szigetelését addig'

atrig azépület süilyedése, ,ep.d."ésJ';tJ;Öláva. Rendbó t.tt tewi az épÜletet' mert

addú 
"rif"ttirtas 

kidobott pénz,

simon ottó polgármester: Jogosnak tartJa a felvetést, de sajnos ennek a pélyágjatnak a

ffii; kozt jeienl-eg csak eíTe van lehetőség' 
.. 

kormany zat á|tal,

KovácsnéSzalaiKrisztinaaljegyző:Bízikabban,hogymaidaMegyeion
kiírt Területi operatív Frogramban l;;i;il;iáraÁ Ó""d; r.Üitarru. X* upályíuatotbe trehet

Áa3O csattatoiatntebbe a projektbe is"

Simon ottó polgármester: Ha nincs tőbb hozzászólás, javaslat' kéri a KéPviselŐ-testiiletet

szavazzanak.
Kéri a Képviselö-testtilet tagjait atörvény értelrnében név szerinti szavazásraa ''KE.P-2015-

5.7.0 _ Középületek kiernélt .1etentosegt egiireterr|r.s,tir"i i,:r,sztése,o címú pályávatal

kapcsolatban r.á"L.o"r"eri "i:a,a,iu 

-B",y4,oo uuJü+n Epítőipari Szolgáltató Kft,

ará3 arnatanat< elfo gadás áról "

A szavazásban résztvevők száma; 5fő

Andó Zo|tánné alpolgármester: Igen,

ÖtvOs Béla képviselő: Igen,

Pató István képviselő: Igen,

Dr. Tátrai Gyula képviselő: Igen,

Simon Ottó polgármester: Igen,

A képviselő_testület egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül

az alibbi határ ozatot hozzal
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Izsófalva Nagyközségi Önkorm ányzat
Képvis elő-testületének

45/20 1 s.(Wil. 1 1.) ltatár ozata

A ,,KEOP- ZOL5,5.7.0 - Középületek kiemelt

i el e ntő s é gű ép ül ete n ergetikai fei l e szté s,e" cjlű
' 

p á|y ázatíalkáp csot atb a n a kö zb e sze rzé st |ezár ő

döntés meghozataláról

képviselőtestület a polgármester előterjesztésében

megtárgyalta az,,Izsófalva Nagközség Ónkormányzata

középaleteinek ener getikai kor szerűsítés e " tátrgyában indított

közbeszeruésieljaráslezélrásáratett javaslatot,

A Bíráló Bizottság döntését, mely szerint a Közbeszerzési

SzabáIyzatalapjanaBRAND2001Kft.ajánlatátaKbt.74.§
(tr)bekezdésed)ése)pontjaa\apjánérvénytelenítette,a
Képviselőtestiiiet j óvahagyj a.

Izsófalva Nagyközségi önkormányzat áItal az lzsófalva

úglrurag "önkorűányzata középületeinek energetikai

koíizerűsítése" tarew projekt keretén belül a

közbeszerzésekről ,átO 2011. évi CVIil, törvény (a

továbbiakban: Kbt.) Harmadik Ftész 722, § (7) bekezdése

szerint indított hirdetmény közzététeIe nélküli targyalásos

.r.i,irarU* a Képviselőtestület figyeiemmel a Bíráló

Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakra -

az eljárás nyertesének

aBódva.EpEpítőipariSzolgáltatóKorlátoltFelelősségű
Társaság (3780 Edelény, Petőfi utca 5,)

aj ánlattevőt nevezi meg.

Az építési kivitelezés ajénlatíara: 6 8 
" 
608 " 

897,-Ft +Ár'a

Felhata\mazza a polgármestert a Vállalkozasi Szerződés

a|áirásfua.

Felelős: polgármester
Határidő: augusztus 3 1.



kovácsné szalai krisztina a|jegyzőz örömmel té$ékoztatla a Testtiletet' hogy a konyha

felújításra benyújtott yálv7zx is sit<errel szerepelt, Az iiszágban a második legnagyobb

támogatási összeget sikeriilt megnyerni;38;iiú Ft_ot, a úviótezést2016" december 31_ig

keil megvalósítani, mely magába foglálja a gépészeiet, viilamosságot, eszkÖzbeszerzést is'

Kéri a Testület tagsait,hogy gond olkoiinakí,őn,hogy a konyhát hová lehetne ideiglenesen

áthelyemi a felújítás időszakára,

ÖWOs Béla képviselő: Iskolába nem lehetne áthelyezrtt?

Kovácsné Szalai Krisztina a|jegyzőz Sajnos ott nincs elég hety. Felveszi_a kaPcsolatot az

Állategészségügyi'ir"iJ.agg-r"11, 1r9sv-l,ái,r-;;; 
*oiű u *i"irn"* követelményeket,

*"iY"[" biÁsítani kell a felújítás idejére,

Simon Ottó polgármester: Tájékoztatja a Testiilelet, hogy készül a.látvanyterv az Iskola

tornatermének kialakít áséxa,valamint sieretne látvanytervíiteszittetni a foci pályíxa öltözö

rtx**",};iffit"*HJ[flffil]§".n**o er !-énkerül sor, melyre szeretettel várja a

Testirlettagiait. í__I nni'_'Ác Ftnlé]<hét melvnek keretei közt
SzeptemberbenkerülmegrendezésreazlzsőMiklósEmlékhét,melynr
kulturális er r"oruioltu* pio g.u*ok kerülnek megrendezésre'

Pató István képviselo: grdeklodik, hogy volt-e bejarás a piactéren?

Simon Ottó polgármester: trgen,. volt bejarás, Informalódott

lehetne megvalósít",r ; piu,t,i,t és ahozző twtozó parkolót,

sajnos nem lehet kialakítani,

ÖwOs Béla kópviselő: Nem örü1 a fak kivágásanak, Az

növényzet is.

Simonottópolgármester:Aparkolókialakításátkövetőenlehet
nag} U"uasárlókOzpontok parkolóiban,

ÖWOs Béla képviselő: Véleménye szerint csak azokat a fakat

feltétlen fontos.

. két vállalkozónál, hogyan

Fa kivágás nélkül azonban

esztétitr<urnho z hozzájáruI a

fákat ültetni" akárcsak a

i<eltr kivágni. amelyeket

Simon ottó potgármester: Mivel más napirend, kérdés, hozzásző|ás nem hangzoít eI"így az

ülést 15.50 órakor bezétrta

K.m.f.

{r
polgármester

Dr. Sallai Á,paO eímzetes főjegyző

? mesbízásából,és táyoll é!ébyt

4L;ű&#,*{",W,,;*A
alj e gy ző, kirendeltsé g-v ezető
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