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J e g y z ő kö n y v
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2012.03.22-i üléséről készült

Helye: Báránd  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal  Nagyterem, 
4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak:
Kiss Sándor (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Baranyai Árpád (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Makra Sándorné (képviselő)
Makra Gergő (képviselő)

Jelen van továbbá:
Dr. Kovács Miklós (jegyző)

Vendég: -

Kiss Sándor polgármester
Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. 
Megkérdezi,  hogy  a  napirendi  pontok  elfogadásával  kapcsolatosan  van-e  valakinek  kérdése, 
kiegészítése?

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Javasolja, hogy a szociális kérdéseket vegyük első napirendi pontként, tekintettel arra, hogy nem 
lehet tudni a nyílt ülés befejezésének időpontját, s a kollegák ne várjanak.

Kiss Sándor polgármester
Támogatja a javaslatot. További kérdés és kiegészítés nem érkezett.
A Testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozta meg ülésének 
napirendjét:

69/2012.(III.22.) KT. Határozat
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő - testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:

N a p i r e n d:
1. Szociális kérelmek (zárt ülés)
2. Pályázati lehetőségek áttekintése

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző
3. Báránd Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző
4. Báránd Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző
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5. Báránd  Községi  Önkormányzat  Start  mintaprojekthez  tartozó 
eszközök beszerzése
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

6. Pénzügyi  Bizottság  vizsgálatának  eredménye  -  Balassa  Iván 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának vezetői pótlékáról
Előterjesztő: Makra Gergő Pénzügyi Bizottság elnöke

7. Különfélék

Kiss Sándor polgármester
Elmondta, hogy Báránd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani.
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

    70/2012. (III.22.) KT. Határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  Ulveczki 
Lajosné  alpolgármester  asszonyt  választja  meg  jegyzőkönyv 
hitelesítőnek.

A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző

Ulveczki Lajosné alpolgármester

Kiss Sándor polgármester
Beszámol az elmúlt Testületi ülés óta általa elvégzettekről. Beszámol arról, hogy a Sárréti Többcélú 
Kistérségi Társulás víziközmű vagyonának üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekről. Alapvető gond 
az, hogy amíg a víziközmű vagyon nem kerül vissza az önkormányzatokhoz, addig nem tudnak 
rendelkezni  róla.  Ezt  követően  Bihartordán  szintén  ezzel  kapcsolatosan  tárgyalt.  Szintén  az 
esetleges üzemeltetőkkel történt egyeztetés. Székesfehérváron is volt, ahol az önkormányzat részére 
ajándékozott telekkel kapcsolatos dolgokat intézte. A balatongyöröki táboroztatással kapcsolatosan 
a debreceni igénylőkkel megállapodást kötött. Több probléma volt már a felszereléssel és az üdülő 
állapotával.  Későbbi  időpontban  dönteni  kell  majd  az  üdülőről.  Részt  vett  a  március  15.-ei 
ünnepségen. A vis maior támogatásból megvalósuló útfelújításokat szemlézte. Védelmi bizottság 
ülésén  Debrecen  vett  részt,  majd  a  bankban  igazolást  kért  az  MVH  általi  kiutalásról. 
Kiegészítésként elmondja még, hogy az Általános Iskola megemlékezésén is részt vett.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Ezzel  kapcsolatosan  érdeklődik,  hogy  az  álló  fogadásra  meghívásra  kerültek-e  az 
intézményvezetők? Sajnálja, hogy ez így történt.
Kiss Sándor polgármester
A titkárság  intézte  a  meghívókat.  Figyelmetlenség volt  vélhetően.  Sajnálattal  hallja.  Tudomásul 
vette.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Úgy tudja,  hogy Barta  Lászlóné  átadta  a  meghívottak  listáját  és  nem kapott  visszajelzést  arra 
vonatkozóan, hogy kimaradt valaki.
Kiss Sándor polgármester:
Köszöni a figyelmeztetést, elnézést kér az intézményvezetőktől.
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A szociális kérelmeket követően ismét nyílt az ülés.

2. napirendi pont  

Pályázati lehetőségek áttekintése

Kiss Sándor polgármester
Ma tárgyaltuk a Fejlesztési Minisztérium egy szakemberével, akik tudnak segíteni nekünk. Milyen 
lehetőségeink vannak. Fejlesztési célokra nem igazán kerültek elkülönítésre források. Amennyiben 
van rá lehetőség a Szennyvízberuházással kapcsolatosan is tájékoztassa a Testületet. 
Dr. Kovács Miklós jegyző
Ismertette  az  előterjesztésben  foglaltakat,  a  pályázatot  bemutatta.  Javasolta  a  részcélok 
megvalósításának  megjelölését.  Felhívta  a  figyelmet  a  szűkös  határidőkre.  A  pályázati  forrás 
elsősorban olyan ingatlanokra vonatkozik,  amelyek  per,-  teher  és igénymentes.  A pályázat  által 
meghatározott célok körének való megfelelés céljából állásfoglalást kért az egészségház esetében 
annak a célterületekbe való besorolása és alkalmazhatósága vonatkozásában. Egyértelmű választ 
nem  kapott.  Lehetőségként  merült  fel  továbbá  az  Általános  Iskola  tetőszerkezetének  esetleges 
javítása. A pályázat egy felújítást enged, így a fejlesztési célt meg kellene határozni. Az előzetes 
becslések szerint az anyagköltség az egészségház és az iskola esetében is kettő millió forint körüli 
összeget jelentenének. 
Továbbá lehetőség van a 4/2012. (III.1.) BM rendelet keretében három részcél fejlesztésére, amely 
10 %-os önerővel valósulhat meg. Lényeges elem, a teljes összeg biztosítása vonatkozásában az 5 
%-os  közfoglalkoztatotti  alkalmazhatóság.  Elsődlegesen  a  polgárőrség  intézményének  felújítását 
javasolja. Várja a további javaslatokat.
Kiss Sándor polgármester
Állítsunk-e fel prioritásokat, hogy mi az amit elsődlegesen szükséges lenne fejleszteni.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Mindenekelőtt pályázati határidőkre kell figyelemmel lenni, s a részcélokat meghatározni.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Kettő  kérdése  merült  fel,  a  Késmárky  doktor  úr  beruházásához  kapcsolódóan  a  védőnők 
áthelyezésével kapcsolatos döntésről szeretne tájékoztatást, akkor mire döntött a testület a védőnők 
esetleges átköltöztetésével kapcsolatosan
Makra Gergő képviselő
Ő vette fel akkor a védőnők áthelyezését a háziorvosi épületbe, azonban erre a pályázat nem adott 
lehetőséget. Egyebekben pedig épp társadalmasításon van egy pályázat, amely ilyen komplexumok 
felújítására van kiírva, azonban a másik pályázat ezt kizárja.
Ulvcezki Lajosné alpolgármester
Már az ő idejében is  volt  gond a tornateremmel,  azonban azt  gondolja,  hogy ekkora összegből 
valószínűleg nem megvalósítható. További kérdésként merült fel benne, hogy az egészségházhoz 
kapcsolódó szolgálati lakás felújítása belefér-e ebbe az összegbe?
Dr. Kovács Miklós jegyző
Az előzetes becslések szerint a külső felújítás mindenképpen. A nyílászáró csere, valamint a külső 
vakolás igen, a belső rész nem került felmérésre. 
Kiss Sándor polgármester
A korábbi lakó által fel lett újítva a szolgálati lakás. 
Makra Gergő képviselő
Fejlesztési hozzájárulásként fizessen valamennyi összeget a külső felújítás érdekében.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Kérdésként merült  fel  számára,  hogy az önerőbe nem tudna-e a Bárándért  Egyesület  beszállni? 
Tekintettel arra, hogy működésre tudnak pályázni.
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Dr. Kovács Miklós jegyző 
Megállapodás kérdése lehet. Esetlegesen a polgárőrség részére elkülönített összeget forrásként át 
lehet csoportosítani, a polgárőrség hozzájárulása esetén.
Kiss Sándor polgármester
Mint az egyesület tagja nem valószínű, hogy erre lenne forrás.
Makra Gergő képviselő
A kerítés belefér-e a felújításra?
Dr. Kovács Miklós jegyző
A költségbecslésben nem szerepel.
Makra Sándorné képviselő
Az Általános Iskola épületének felújítását szorgalmazná.
Makra Gergő képviselő
Az összegre tekintettel nagy volumenű munka nem fér bele. Előzetesen egyeztetett a jegyző úrral, 
de várja az esetleges további ötleteket.

73/2012 (III.22.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  az 
5/2012.  (III.1.)  BM  rendeletben  meghatározott  célterületek 
közül az 1. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott ingatlan 
felújításra  kíván  pályázni,  az  1208  helyrajzi  számú, 
természetben  4161  Báránd,  Vörösmarty  út  21.  sz.  alatt 
található  egészségház  felújításával  (nyílászáró  csere,  külső  
vakolás,  akadálymentesítés,  belső burkolás),  a meghatározott 
keretösszeg erejéig. 
A Képviselő- testület elviekben hozzájárul továbbá a 4/2012. 
(III.1.) BM rendeletben meghatározott pályázati célok közül a 
közbiztonság  fejlesztését  szolgáló  fejlesztések  közül  a 
Polgárőrség  épületének  felújításához,  ennek  érdekében  a 
pályázat előkésztéséhez.
Felkéri a jegyzőt és a polgármestert a pályázat előkészítésére, 
valamint a pályázati dokumentáció összeállítására.

Határidő: 2012. május 01.
Felelős: Kiss Sándor polgármester

Dr. Kovács Miklós jegyző

Erdős Zsolt képviselő
A  pályázatokhoz  kapcsolódóan  felhívja  a  figyelmet  a  kormány  által  meghirdetett  szociális 
szövetkezetek pályázati projektjére.
Kiss Sándor polgármester
Felvázolja  a  Salix  Viminalis  szociális  szövetkezet  alakulását  és  tevékenységét.  Ez  a  pályázati 
lehetőségek szempontjából fontos.
Erdős Zsolt képviselő
Mindenképpen előnyt jelent a szövetkezet megléte.
Dr. Kovács Miklós jegyző
A lehetőségek a jelenlegi álláspont szerint az első évben 5 millió forint, a harmadik évben 15 millió  
forint ezt követően 50 millió forint. Még nem került meghirdetésre.
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3. napirendi pont

Báránd Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Kiss Sándor polgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  6  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

74/2012 (III.22.) KT határozat
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő – testülete  Báránd 
Községi Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát az 1. 
számú mellékletben foglalt  módon hagyja jó, s alkalmazza a 
már folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban is.

Határidő: azonnal
Felelős:  Kiss Sándor polgármester

   Dr. Kovács Miklós jegyző

1. számú melléklet a 74/2012. (III.22.) KT határozathoz

Báránd Község Önkormányzat

Közbeszerzési Szabályzata

Ajánlatkérő technikai azonosítója: AK00673
Szervezet neve: Báránd Község Önkormányzata 
Irányítószám: 4161
Település: Báránd
Utca. Házszám: Kossuth tér 1.
Kbt. 6. § (1) bek. szerinti besorolás: b) pont (helyi önkormányzat)

Báránd  Község  Önkormányzatának  (a  továbbiakban:  az  Önkormányzat) Képviselő-testülete  a 
Közbeszerzésekről  szóló  2011.  évi  CVIII.  törvény  (továbbiakban  Kbt.)  22.  §  (1)  bek.-nek 
megfelelően a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének rendjéről 
valamint  az  ajánlatkérő  nevében  eljáró  illetőleg  eljárásba  bevont  személyek  illetve  szervezetek 
felelősségi  köréről  továbbá  a  közbeszerzések  dokumentálásának  rendjéről  szóló  jogszabályi 
előírásoknak megfelelően az alábbi szabályzatot alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

E  szabályzat  hatálya  kiterjed  Báránd  Község  Önkormányzatára  és  az  általa  fenntartott 
intézményekre. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az Önkormányzat, mint ajánlatkérő 
által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban, ha a beszerzés értéke meghaladja a Kbt.-ben és az 
adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott értékhatárokat. 

A  jelen  Szabályzat  hatályba  lépését  követően  indult  közbeszerzési  eljárásokban  a  Kbt. 
rendelkezéseit a Szabályzat rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a 
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Kbt. módosítása vagy bármely más okból a Szabályzat és a Kbt. rendelkezései között eltérés van, a 
Kbt. vonatkozó rendelkezése az alkalmazandó.

A  beszerzés  értékét  a  Kbt.  vonatkozó  rendelkezései  alapján  meghatározott  „becsült  érték” 
figyelembevételével  kell  megállapítani.  Ennek  kiszámítása  során  a  Kbt.  18.  §  (2)  szerinti 
egybeszámítási szabályt kell alkalmazni. Tilos a Kbt., vagy a Kbt. Második Része alkalmazásának 
megkerülése céljából a közbeszerzést részekre bontani.
A Kbt.-ben meghatározott esetekben, továbbá az ajánlatkérő nevében eljáró döntése alapján – az 
ajánlatkérő  képviseletében és/vagy megbízásából  – a  közbeszerzési  eljárások előkészítésében és 
lefolytatásában egyes jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére más, külső személy vagy 
szervezet,  így  pl.  hivatalos  közbeszerzési  tanácsadó,  szakértő,  lebonyolító,  stb.  (továbbiakban:  
Közreműködő) is bevonható.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Közbeszerzési eljárások lebonyolításában közreműködők:
1) Képviselő-testület
2) Bíráló Bizottság
3) jegyző
4) közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet/személy (továbbiakban: Lebonyolító)
5) hivatalos közbeszerzési tanácsadó

1) Közbeszerzési Bizottság/Képviselő-testület

Képviselő-testület tagjai alkotják.
Feladata:

• az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás és dokumentáció elfogadása
• Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása, módosítása; 

• közbeszerzési eljárás lezáró döntés meghozatala (Döntéshozó testület); 
• közbeszerzési terv jóváhagyása, módosítása; 

• éves statisztikai összegezés jóváhagyása; 

• megbízott ajánlatkérővel megkötésre kerülő szerződés esetén a szerződés jóváhagyása 

A tagok számának páratlannak kell lennie.

2) Bíráló Bizottság

A Bíráló Bizottság az adott közbeszerzési eljárásra létrehozott operatív testület. A Bíráló Bizottság 
összetétele:

- polgármester
- alpolgármester
- a Képviselő – testület valamely választott tagja projektenként
- Pénzügyi Bizottság elnöke
- Jegyző
- Külső szakértő

A  bizottságot  a  Kbt.  7.  §-ában  meghatározott  közbeszerzés  tárgya  szerinti,  jogi,  pénzügyi,  és 
közbeszerzési  ismeretekkel  rendelkező  szakemberekből  (a  Bizottság  munkáját  külső  szakértő  
segítheti, akinek díjazásáról az ajánlatkérő gondoskodik) kell összeállítani.
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A  Bíráló  Bizottság  munkájáról  minden  esetben  jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  melynek  részét 
képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. 
Bíráló bizottság feladata:

• a felhívásban, illetve a dokumentációban közzétett és meghatározott szempont(ok) alapján 
értékeli a benyújtott ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket

•  határozatát indokolva döntési javaslatot és szakvéleményt készít az ajánlattevők/részvételre 
jelentkezők  szerződés  teljesítésére  való  alkalmatlanságának  megállapításáról,  az 
ajánlat/részvételi  jelentkezés  érvénytelenné  nyilvánításáról  és  az  ajánlattevő/részvételre 
jelentkező kizárásáról

• javaslatot tesz az eljárás nyertesére vonatkozóan.
• felterjeszti a javaslatot a Döntéshozó elé.

3) Jegyző

A közbeszerzési folyamatok egésze és az egyes közbeszerzési eljárások vonatkozásában a jegyző 
feladatkörébe különösen az alábbi tevékenységek tartoznak:

• a Közbeszerzési Szabályzat elkészíttetése; 
• a  közbeszerzési  eljárások  szabályszerű  lefolytatása  ellenőrzésének  elrendelése,  a 

szabálytalan vagy a közbeszerzési eljárás tisztaságát sértő esetek kivizsgálása, a szükséges 
intézkedések megtétele; 

• a Kbt. a közzétételre és a kommunikációra vonatkozó szabályainál tárgyalt dokumentumok 
nyilvánosságának biztosítása; 

• az iratok, dokumentumok nyilvántartása, gondos őrzésének megszervezése; 
• a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet 

köteles készíteni a pénzügyi irodavezető bevonásával; 
• év  közben  szükség  esetén  a  közbeszerzési  terv  módosítása  és  Képviselő  testület  elé 

terjesztése.

4) Közbeszerzési eljárást lebonyolító személy

Az ajánlatkérő nevében az eljárásba bevont személy, illetve bevont szervezet útján is lebonyolítható 
a közbeszerzési eljárás.
A lebonyolításért a megbízott, az eljárás során hozott döntésért a megbízó felel. Az ajánlatkérő és a  
lebonyolító jogviszonyát a köztük fennálló megbízási szerződés tartalmazza.

Feladatai:
• A közbeszerzési eljárás teljeskörű, Kbt. előírásainak megfelelő lefolytatása, koordinálása.
• A külső  szakértő  –  megbízásától  függően  –  szakvéleményével  segíti  a  bíráló  bizottság 

munkáját,  amennyiben  rendelkezik  szavazati  joggal,  részt  vesz  a  szavazáson  is.  Egyéb 
esetben a  bíráló  bizottság  felkérésére  a  bíráló  bizottság  ülésén  tanácskozási  joggal  részt 
vesz.

• Egyéb, a megbízási szerződésben foglalt feladatok.

5) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Az közbeszerzési  eljárás  előkészítése,  illetőleg  lefolytatása  során  Ajánlatkérő  munkáját  a  Kbt. 
szerinti hivatalos közbeszerzési tanácsadó segítheti.
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A  közbeszerzési  eljárás  lebonyolításában  közreműködő  hivatalos  közbeszerzési  tanácsadó 
kötelezettségeit  részletesen  az  Ajánlatkérő  és  a  tanácsadó  között  létrejövő Megbízási  szerződés 
tartalmazza.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA

Eljárás szakaszai:

1) Közbeszerzési eljárás előkészítése (lebonyolító)

- Az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek kiválasztása, tekintettel a 
megfelelő  a  közbeszerzés  tárgya  szerinti,  közbeszerzési,  jogi  és  pénzügyi-
szakértelem biztosítására.

- A  Kbt.  összeférhetetlenségről  szóló  szabályaiban  (Kbt.  24.§)  előírtaknak 
megfelelő összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok megtétele.

- Amennyiben az ajánlatkérő  részéről  a  közbeszerzési  eljárásba bevontan olyan 
személy/szervezet vesz részt az eljárás előkészítése,  vagy más szakasza során, 
akivel szemben a Kbt. szerinti összeférhetetlenség fönnáll, avagy a közbeszerzési 
eljárásban,  amennyiben  ajánlattevőként  szerepelne,  Kbt.  szerinti  jogosulatlan 
versenyelőnyben lenne a többi ajánlattevővel szemben, a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos távolmaradási nyilatkozatot kötelesek tenni.

- Az  adott  közbeszerzési  eljárás  megkezdéséhez  szükséges  cselekmények 
elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg 
piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást megindító 
felhívás és a dokumentáció elkészítése (beleértve az értékelés mechanizmusát és 
eljárásrendjét),  valamint  bírálati  részszempontok  alkalmazása  esetén  a 
részszempontok pontozási módszerének meghatározása.

- A  pénzügyi  gazdasági  kérdésekben  nyilatkozattételre  jogosult  személy  által 
előterjesztett,  az  adott  eljárásra  vonatkozó  pénzügyi  gazdasági  alkalmassági 
feltételek elfogadása;

- A  műszaki-szakmai  kérdésekben  nyilatkozattételre  jogosult  személy  által 
előterjesztett,  az  adott  eljárásra  vonatkozó  pénzügyi  gazdasági  alkalmassági 
feltételek elfogadása;

- Nyilatkozattétel  arról,  hogy  a  műszaki  dokumentációban  meghatározottak  az 
ajánlatkérő beszerzési igényeinek, a vonatkozó jogszabályoknak és adott esetben 
a  támogatási  szerződésben/pályázatban/projektben  foglaltaknak  megfelel 
(teljességi nyilatkozat),

- A  szerződés  tervezet  ajánlatkérő  által  erre  feljogosított  személy  általi 
rendelkezésre bocsátása,

- A  jelen  [1)]  pontban  foglalt  cselekmények  és  nyilatkozatok  megtételéről  a 
lebonyolító előkészítési jegyzőkönyvet vesz föl.

2) Ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása (Képviselő- testület)

- A  Lebonyolító  által  előterjesztett  javaslat  alapján  a  Döntéshozó  elfogadja, 
jóváhagyja.

3) Ajánlattételi/részvételi szakasz (lebonyolító feladatai)
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- Báránd Község Önkormányzata a lebonyolító által elkészített felhívás tervezetet 
és részvételi/ajánlati/ajánlattételi dokumentációt írásban jóváhagyja.

- Ajánlati/részvételi  felhívás  közbeszerzési  értesítőben  való  megjelentetése, 
hirdetmény nélküli eljárás esetén ajánlattevő részére való megküldése.

- Kiegészítő  tájékoztatás  megadása  a  törvény által  előírt  határidők  betartásával, 
ajánlatkérő együttműködésével.

- Pénzügyi-gazdasági,  illetve  műszaki  szakmai  kérdésekben  kezdeményezett 
kiegészítő  tájékoztatáskérést  haladéktalanul,  a  rendelkezésre  álló  határidőkről 
szóló  tájékoztatással  együtt  továbbítja  a  műszaki-szakmai,  illetve  pénzügyi-
gazdasági  kérdésekben  ajánlatkérő  részéről  nyilatkozattételre  jogosult 
személyeknek.

4) Ajánlatok/részvételi jelentkezések bontása (lebonyolító)

- Ajánlatok bontása, melynek során a felolvasó lapon szereplő adatok rögzítése, 
ismertetése történik,  illetve  melyekről  bontási  jegyzőkönyv  kerül  felvételre.  A 
távollevő ajánlattevők részére a jegyzőkönyv a nem elektronikus úton benyújtott 
ajánlatok  esetén  öt  napon  belüli  megküldése,  az  elektronikus  úton  benyújtott 
ajánlatok esetén azonnali megküldése.

- Kbt.  67.  valamint  69-70.  §-a  alapján  a  lebonyolító  az  ajánlatkérővel  való 
egyeztetés,  ajánlatkérő általi  jóváhagyást követően szükség esetén hiánypótlási 
felhívást, felvilágosítás kérést vagy indokolás kérést bocsát ki. 

5) Előzetes értékelés (Lebonyolító)

- Lebonyolító.  előzetes  értékelést  készít  a  Bíráló  Bizottság  részére,  amely 
tartalmazza,  hogy  az  ajánlatot/részvételi  jelentkezést  érvénytelenek  kell-e 
nyilvánítani, illetőleg az ajánlattevőt ki kell-e zárni az eljárásból,

- Elvégzi  az  érvényes  ajánlat  értékelését  az  ajánlati  felhívásban  meghatározott 
értékelési szempontok alapján (71-73. §).

5) Tárgyalás (adott esetben)

- Ajánlatkérő az ajánlattevővel egy fordulóban tárgyal a szerződés feltételeiről, a 
műszaki  tartalomról  vagy az ajánlati  árról,  szükség szerint  kerülhet  sor több 
tárgyalási forduló tartására is.

- Lebonyolító minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás 
befejezésekor az ajánlattevővel aláíratja.

6) Bírálati szakasz (Képviselő-testület, Lebonyolító)

- A  Bíráló  Bizottság  írásbeli  szakvéleményt  készít  a  beérkezett  ajánlatról, 
meghatározva hogy érvénytelen-e az ajánlat, ki kell-e zárni az ajánlattevőt, valamint 
az érvényes ajánlat értékelése alapján döntési javaslatot tesz a nyertes ajánlattevő 
személyére és felterjeszti döntésre a Döntéshozó elé.

- A bírálóbizottsági munkáról a Lebonyolító jegyzőkönyvet készít, amelynek részét 
képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.

7) Eljárást lezáró Döntés (Képviselő-testület)
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o A Döntéshozó a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleménye alapján dönt 
o az érvénytelen ajánlatról és a kizárt ajánlattevőről,
o a  nyertes  ajánlattevő  és  a  következő  legkedvezőbb  ajánlatot  tevő 

személyéről,
o az eljárás eredményéről.

8) Tájékoztatás (Lebonyolító)

- Az  eljárás  eredményéről  lebonyolító  a  Kbt.  77.  §  (2)  bek.-ben  foglaltaknak 
megfelelően írásbeli összegezést készít, melyet minden ajánlattevőknek egyidejűleg 
megküld.

- Az  ajánlatkérő  –  a  Lebonyolító.  útján  –  írásban  tájékoztatja  az  ajánlattevőt 
kizárásáról,  a  szerződés  teljesítésére  való  alkalmatlanságának  megállapításáról, 
ajánlatának a 74. § egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek 
indokáról, az erről hozott döntést követő három munkanapon belül. 

9) Szerződéskötés (Képviselő-testület)

- Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a 73. § szerinti szervezettel 
(személlyel) kell az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának 
megfelelően írásban megkötni a Kbt. közbeszerzési szerződésekről szóló részének 
szabályai szerint a törvény 124. §-ában meghatározott feltételek alapján.

10)      Szerződés teljesítése, módosítása (Képviselő-testület, Lebonyolító)

- A szerződés módosítását követően ajánlatkérő tájékoztatja Lebonyolítót a Kbt. 30. §-
ában foglalt közzétételi kötelezettségének teljesítéséről.

A KÖZBESZERZÉSEK TERVEZÉSE ÉS DOKUMENTÁLÁSA

1 A közbeszerzési terv

1.1. A közbeszerzési  tervnek  tartalmaznia  kell  a  közbeszerzési  eljárás  tárgyai  (árubeszerzés, 
építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés és szolgáltatási koncesszió) 
szerinti  bontásban,  az  eljárás  rendje  szerint  csoportosított  (közösségi  értékhatárt  elérő, 
nemzeti  értékhatárt  elérő,  illetve  nemzeti  értékhatár  alatti)  közbeszerzéseket.  A 
közbeszerzési  tervnek tartalmaznia  kell  a  közbeszerzései  eljárás  lefolytatásának tervezett 
időpontját is.

1.2. A  közbeszerzési  tervet  minden  költségvetési  év  elején,  legkésőbb  március  31-ig  kell 
elkészíteni. Az elkészítés külön meghatalmazás alapján a Lebonyolító feladata.  

1.3. A közbeszerzési tervben nem szereplő, továbbá a tervhez képest módosított közbeszerzési 
igény  esetén  a  közbeszerzési  tervet  módosítani  kell.  A  közbeszerzési  terv  módosítására 
vonatkozó, indokolással ellátott  javaslatot  az ajánlatkérő nevében eljáró köteles az igény 
felmerülését követő 30 napon belül elbírálni.

2 A közbeszerzési eljárás dokumentálása
2.1 Ajánlatkérő,  Lebonyolító  közreműködése  esetén  a  Lebonyolító  köteles  a  közbeszerzési 

eljárást  írásban  dokumentálni. Lebonyolító  készíti  tehát  elő  a  dokumentumokat,  melyet 
ellenőrzés  és  elfogadás  esetén  az  érintett  Bíráló  Bizottság  vagy  a  Döntéshozó  lát  el 
aláírásával. Az aláírt dokumentumok hitelesnek számítanak.
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2.2 A  közbeszerzési  eljárás  előkészítésével,  lefolytatásával  és  a  szerződés  teljesítésével 
kapcsolatosan keletkezett összes iratot a Kbt. 34. § (2) bekezdésében meghatározott ideig meg 
kell őrizni. Ha a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan jogorvoslati eljárás indult, az iratokat 
annak jogerős befejezéség, de legalább öt évig meg kell őrizni.

2.3 Ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző vagy más illetékes 
szervek kérésére a közbeszerzésekkel kapcsolatos iratokat megküldeni, illetve adott esetben 
elektronikusan hozzáférhetővé tenni.

2.4 .Az eljárás lezárását követően Lebonyolító az eljárás során keletkezett iratanyagot ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátja.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDJE

A közbeszerzésekkel, illetőleg a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos belső ellenőrzési feladatok 
végzése során a hatályos jogszabályokban meghatározott,  a közbeszerzési eljárások ellenőrzésére 
vonatkozó előírások szerint kell eljárni. Az ellenőrzés kiterjed az eljárások szabályszerűségére, az 
elbírálás szempontjainak kiválasztására, azok érvényesítésére, valamint a szerződések megkötésére, 
módosítására  és  teljesítésére.  A  közbeszerzési  eljárások  belső  ellenőrzési  rendszerben  történő 
ellenőrzése a kijelölt belső ellenőr hatáskörébe tartozik.

FELELŐSSÉG AZ EGYES KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKBAN

1. A Képviselő-testület felelőssége kiterjed:

- a közbeszerzési eljárásokban hozott döntések törvényességéért,
- a közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása során közreműködő személyek munkájáért,
- külső szervek ellenőrzése során a közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre bocsátásáért,
- a közbeszerzés műszaki-szakmai, pénzügyi-gazdasági követelményeinek meghatározására;
- a közbeszerzés tárgyának, mennyiségének, a beszerzési igény meghatározására.

2. Jegyző felelőssége kiterjed:

- a Kbt. rendelkezései maradéktalan érvényesüléséért a közbeszerzési eljárásokban,
- a határidők betartásáért és betartatásuk folyamatos figyelemmel kíséréséért,
-  polgármester  és  a  jegyző felel  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatásához  szükséges,  valamint  a 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés törvényességéért.

3. A Tanácsadó /Lebonyolító felelőssége kiterjed:

- a vele kötött polgári jogi szerződésben foglaltak teljesítéséért,
- a Kbt-vel ellentétes javaslat esetén a döntéshozó felé írásban történő jelzésért, felhívásért,
- a Kbt. rendelkezései maradéktalan érvényesüléséért a közbeszerzési eljárásokban,
- a Közbeszerzési Szabályzatban a részére meghatározott feladatok teljesítéséért.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1 Jelen Szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
2 A közbeszerzési  eljárásban  résztvevő  személyek  a  birtokukba  jutott  üzleti,  illetőleg  egyéb 

titkokat harmadik személyeknek nem szolgáltathatják ki, azokat nem tehetik hozzáférhetővé.
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3 A Közbeszerzési Szabályzatban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi. CVIII. törvény és az annak végrehajtására kiadott rendeletek rendelkezései irányadóak.

Melléklet
A 2012. évre irányadó közbeszerzési értékhatárok:

I. Uniós értékhatárok
1. A Kbt. II. részének – a Kbt XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor:  

Árubeszerzés esetén: 
- a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint 

ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem 
terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel:130 000 euró, 35 464 000 
forint;

- a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt 6. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott  ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a 
beszerzendő  áru  a  2.  mellékletben  nem szerepel:  200 000 euró,  azaz  54 560 000 
forint.

Építési beruházás esetén:
- 5 000 000 euró, azaz 1 364 000 000 forint

Építési koncesszió esetén:
- 5 000 000 euró, azaz 1 364 000 000 forint

Szolgáltatás  megrendelése  esetén;  ill.  ha  a  tervpályázati  eljárás  eredményeként 
szolgáltatás megrendelésére kerül sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a 
pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:

- a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a 
szolgáltatás  a  Kbt.  3.  mellékletében  szerepel,  kivéve  a  8.  csoportba  tartozó 
kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az ötödik csoportba tartozó 7524, 7525, 
7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 130 000 euró, azaz 35 464 000 forint;

- a  Kbt  6.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  egyéb  ajánlatkérő  esetében,  ha 
szolgáltatás  a  Kbt.  3.  mellékletében  szerepel,  kivéve  a  8.  csoportba  tartozó 
kutatási  és  fejlesztési  szolgáltatásokat  és  az  5.  csoportba  tartozó  7524,  7525, 
7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 200 000 euró, azaz 54 560 000 forint;

- a  Kbt.  3.  mellékletében  a  8.  csoportba  tartozó  kutatási  és  fejlesztési 
szolgáltatások  és  az  5.  csoportba  tarozó  7524,  7525,  7526  számú  távközlési 
szolgáltatások,  valamint  a  Kbt.  4.  melléklete  szerinti  szolgáltatások  esetében: 
200 000 euró, azaz 54 560 000 forint;

2. A Kbt. második részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor:  
Árubeszerzés esetén: 400 000 euró, azaz 109 120 000 forint;
Építési beruházás esetén: 5 000 000, azaz 1 364 000 000 forint.
Szolgáltatás  megrendelése  esetén;  ill.  ha  a  tervpályázati  eljárás  eredményként 
szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a 
pályázóknak  fizetendő  díjak  együttes  teljes  összege  esetén:  400 000  euró,  azaz 
109 120 000 forint

II. Nemzeti értékhatárok
A Kbt. 10. § (3) bekezdése szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat is a költségvetési 
törvényben kell meghatározni évente. Ennek megfelelően a Költségvetési törvény a 70. §-ában a 
következőképpen rögzíti  2012. január 1.  és 2012 december 31.  közötti  időszakban irányadó 
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általános forgalmi adó nélkül számított nemzeti közbeszerzési értékhatárokat, melyek a 2011. 
évi nemzeti közbeszerzési értékhatárokhoz képest változatlanok maradtak.

1. A Kbt. III. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor:  
Árubeszerzés esetén: 8 millió forint,
Építési beruházás esetén: 15 millió forint,
Építési koncesszió esetén: 100 millió forint,
Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint,
Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint.

2. A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor:  
Árubeszerzés esetén: 50 millió forint,
Építési beruházás esetén: 100 millió forint,
Szolgáltatás megrendelése esetén: 50 millió forint.
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4  . napirendi pont:  

Báránd Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve

Kiss Sándor polgármester
Megkérdezte van-e valakinek bármilyen kérdése a napirenddel kapcsolatosan.
Dr. Kovács Miklós jegyző
A közbeszerzési törvény alapján minden év március 31. napjáig köteles az adott évre vonatkozó 
közbeszerzési tervét elfogadni az Önkormányzat.
Kiss Sándor polgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  6  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

75/2012. (III.1.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete 
Báránd  Községi  Önkormányzatának  2012.  évre 
vonatkozó  Közbeszerzési  Tervét  az  1.  számú 
mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző

1. számú melléklet a 75/2012. (III.1.) KT határozathoz
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Báránd Községi Önkormányzat
2012. évi közbeszerzési terve1

  A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége2
  CPV kód Irányadó 

eljárásrend
  Tervezett eljárási 

típus

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzé
ssel 

összefüggés
ben előzetes 
összesített 
tájékoztató 
közzétételér

e3?

 az eljárás 
megindításának, illetve a 

közbeszerzés4 

megvalósításának 
tervezett időpontja

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama

 I. Árubeszerzés     

Báránd Községi 
Önkormányzat Start 

mintaprojekthez 
tartozó eszközök 

beszerzése

03100000-2 
18100000-0 
43812000-8 
44511100-6 
39522100-8 

nemzeti
122. § (7) bekezdés 
hirdetmény nélküli, 

tárgyalásos
2012. március 2012. április nem

1 A közbeszerzési  tervet  a  költségvetési  év  elején legkésőbb  március  31.-ig -éig kell  elkészíteni,  és  év közben a bekövetkező  változásokra  tekintettel  szükség  szerint  
aktualizálni kell. A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott  
évben esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.
2 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt  elérő,  kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit  kell feltüntetnie,  utalva a központosított  
közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
3 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
4 Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.
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 II. Építési beruházás     

- - - - - - -

 III. Szolgáltatás-
megrendelés     

- - - - - - -

IV. Építési 
koncesszió

- - - - - - -

V. Szolgáltatási 
koncesszió

- - - - - - -

Báránd, 2012. március 22.
Kiss Sándor s.k.
polgármester
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5. napirendi pont

Báránd Községi Önkormányzat Start mintaprojekthez tartozó eszközök beszerzése

Kiss Sándor polgármester
Megkérdezte, van-e bárkinek kérdése a napirenddel kapcsolatosan?
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Ez az, amit e-mailben 14.-én megkopott a testület?
Dr. Kovács Miklós jegyző
Igen, írásban a testületi  tagok hozzájárultak,  azonban az új közbeszerzési  szabályzat  értelmében 
szükséges  a  Testület  formális  jóváhagyása  is,  továbbá  a  Bíráló  Bizottság  testületi  tagjának 
kiválasztása.
A  közbeszerzési  törvény  értelmében  szükséges  a  tagok  meghatározása,  pénzügyi,  jogi  és 
közbeszerzés tárgya szerinti. A Bizottság összetételét a szabályzat tartalmazza.
Makra Gergő képviselő
Javasolja, hogy haladjanak ABC szerinti sorrendben.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Az eseti jellegre tekintettel mindenképp szükséges lesz majd projektenként tagot választani.
Kiss Sándor polgármester
Akkor ebben az esetben javasolja Baranyai Árpád képviselőt.
Baranyai Árpád képviselő
Elvállalja a feladatot.
Kiss Sándor polgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  5  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő 
határozatot:

76/2012 (III.22.) KT határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 
„Báránd Községi Önkormányzat Start mintaprojekthez  
tartozó eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárását  az  előterjesztésben  foglaltak  szerint 
jóváhagyja,  az  eljárás  előzetes  megindításhoz 
utólagosan ezen határozattal is hozzájárul.
A  Bíráló  Bizottság  Képviselő  –testületi  tagjaként 
Baranyai Árpád képviselőt jelöli meg.

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző

6. napirendi pont

Hivatali gépjármű használat

Kiss Sándor polgármester
Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
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Makra Gergő képviselő
Ismerteti  a  2012.  március  05.  napján  lefolytatott  vizsgálat  eredményét.  A  SAFKE  kapcsán  a 
kamatköveteléssel  kapcsolatosan  a  tisztánlátás  végett  meghallgatta  a  polgármestert  a 
kamatfizetéssel kapcsolatosan. Érdemi döntés tekintettel arra, hogy kár még nem következett be.
A  számlákkal  kapcsolatosan  mindent  rendben  találtak.  A  hivatali  gépjárműhasználattal 
kapcsolatosan  megállapítást  nyert,  hogy  vissza  kell  fogni  a  gépjárműhasználatot,  tekintettel  a 
jelenlegi  előirányzat  túllépésére  is.  Azt  mindenképp  a  szabályzatban  is  szerepeltetni  szükséges, 
hogy a magáncélú használat tilos.
Kiss Sándor polgármester
SAFKE  üggyel  kapcsolatosan  említi  a  jegyző  úr  által  megküldött  levelet  a  beszámolóról. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a bankszámlakivonatot bemutatta a tagoknak. Továbbá várja a 
bank válaszát.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Ismerteti a jelenlegi szabályzathoz képest az eltéréseket.
Makra Gergő képviselő
A  magáncélú  használatot  vissza  kellene  fogni,  ezzel  kapcsolatosan  várja  polgármester  úr 
nyilatkozatát.
Kiss Sándor polgármester
Ő visszafogja majd.
Makra Sándorné képviselő
Miért volt a hosszú hétvégén is a polgármester úr feleségénél a hivatali autó?
Kiss Sándor polgármester
Majd legközelebb nem lesz. A SAFKE- t intézte. Nyugodtan meg lehet nézni a menetlevelet.
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

77/2012. (III.22.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  a  Pénzügyi 
Bizottság vizsgálatát megtárgyalta az alábbiak szerint határozott:
A  hivatali  és  saját  tulajdonú  személyszállító  gépjárművek 
használatáról,  üzemeltetési  költségeik  elszámolásáról  szóló 
szabályzatot a mellékletben foglaltak szerint fogadj el.

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző

1. számú melléklet a 77/2012. 
(III.22.) KT határozat

Báránd Községi Önkormányzat Jegyzőjének
1/2012.(III.22.) sz. szabályzata

a hivatali és saját tulajdonú személyszállító gépjárművek 
használatáról, üzemeltetési költségeik elszámolásáról
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Báránd Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban: „hivatal”) a hivatali és 
saját  tulajdonú  személyszállító  gépjárművek  használatának,  nyilvántartásának,  valamint 
üzemeltetési költségei elszámolásának rendjét – figyelemmel a módosított 60/1992. (IV.14.) Korm. 
rendelet – az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

Általános rendelkezések
A szabályzat hatálya:
1.1. Személyi hatálya kiterjed a hivatalnál közszolgálati jogviszony, valamint munkaviszony 
keretében foglalkoztatott személyekre (a továbbiakban: munkavállalók).
1.2. Tárgyi hatálya kiterjed a munkavállalók részére biztosított hivatali, valamint a hivatali célra 
igénybe vett saját tulajdonú járművekre.

II.

A hivatali járműállomány nyilvántartása

A gazdálkodási ügyintéző a hivatal tulajdonában lévő gépjárművekről nyilvántartást vezet. 
A nyilvántartásban rögzíteni kell a gépjármű:

- típusát,
- rendszámát,
- üzembe helyezés évét,
- elszámolható normaátalányát,

= gépjárművezető által vezetett,
= „kulcsos” kocsiként is üzemelő.

III.

A hivatali jármű igénybevétele

1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű rendeltetése a hivatali feladatok ellátásához 
kapcsolódó utazás biztosítása.

2. Magáncélú, eseti jellegű igénybevétel 2012. április 01. napjától nem engedélyezhető.
3. A  hivatali  gépkocsit  jogosulatlanul  magáncélra  igénybevevő  (gépkocsivezetőt) 

köztisztviselőt fegyelmi felelősségre vonás mellett a felmerülő költségek megtérítésére kell 
kötelezni. A megtérítés mértéke nem lehet kevesebb, mint a költség.

4. A hivatali gépkocsi vezetésére jogosultak:
- a  hivatal  azon  dolgozója,  akit  a  polgármester  vagy  a  jegyző  a  gépkocsi-vezetői 

feladatok ellátásával megbíz
- a polgármester
- jegyző.

5. A hivatali gépkocsi használatára irányuló igényeket– erre a célra rendszeresített füzetben – 
írásban kell kérni, legalább 3 munkanappal az igénybevétel előtt.
Az  igénylőket  a  döntésről  időben  –  az  igénybevételt  megelőzően  legalább  két  nappal 
korábban – értesíteni kell.
Indokolt  esetben  az  igénybevételt  megelőző  napon  is  kérhető  a  gépkocsi  használatának 
engedélyezése.

6. A leadott igényeket a jegyző  (megbízása alapján: Barta Lászlóné ügyintéző) összesíti. Az 
igénybevételt a jegyző engedélyezi.
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7. A gépkocsi használata során az igénylésen feltüntetett útvonaltól eltérni nem lehet.
8. Előre  nem  látható  gépjárműigény  benyújtása  esetén  a  már  engedélyezett  igények 

módosíthatók, szükség esetén visszavonhatók.

IV.

A hivatali gépkocsi üzemeltetése, tárolása

1. A  gépkocsivezető  kötelezettsége  a  hivatal  tulajdonát  képező  gépkocsik  üzemképes 
állapotának biztosítása. Kötelezettsége a gépkocsi rendszeres karbantartásával kapcsolatos 
feladatok ellátása, a gépkocsi műszaki állapotának megóvása.
A  gépkocsivezető  felelős  a  „kulcsos”  gépkocsi  mindenkori  igénybevételéhez  szükséges 
üzemanyag meglétéért.

     2. A  gépkocsivezető  –  a  jegyző  jóváhagyásával –  köteles  gondoskodni  a  gépkocsi 
szakszervizben  történő  időszaki  felülvizsgálatáról,  a  gépkocsi  okmányainak 
érvényességéről.

     3. A gépjárművet a hivatal tulajdonában (használatában) lévő garázsban kell tárolni, indokolt 
esetben a jegyző eltérően is rendelkezhet. 

     4.   A gépkocsivezető  kötelessége  a  szigorú számadású nyomtatványként  kezelt  és  kiadott 
menetlevél vezetése.
A  menetlevélben  minden  esetben  fel  kell  tüntetni  a  kiküldetés  célját,  a  gépkocsit 
igénybevevők  nevét,  az  indulás  és  érkezés  időpontját,  a  kilométeróra  állást,  a  gépkocsit 
vezető személy és az igénybevevő aláírását. Ha az utazás megállással több települést is érint, 
a menetlevélen minden célállomást külön sorban kell a megadottak szerint szerepeltetni.
A menetlevelek valóságnak megfelelő, szabályszerű vezetése a gépkocsit ténylegesen vezető 
kötelessége és felelőssége.

      5.  A  kulcsos  gépkocsit  vezető  a  járművezetés  során  észlelt  hibákról  a  gépkocsivezetőt 
haladéktalanul tájékoztatja.

V.

Saját gépkocsi hivatali célú használata

Magántulajdonú  gépkocsit  hivatali  feladat  ellátására  csak  indokolt  esetben,  a  jegyző  előzetes 
engedélye alapján lehet igénybe venni.

VI.

Üzemeltetési költség elszámolása

1. Az üzemanyag vásárlás a gépkocsivezető részére kiadott üzemanyag ellátmányból történik, 
amely kizárólag a gépjármű üzemanyag tartályba tölthető üzemanyag vásárlásra jogosít. Az 
ellátmány havi összegét a jegyző – polgármesterrel egyetértésben – állapítja meg.

2. A  töltőállomáson  üzemanyag  vásárláskor  a  gépkocsivezető  az  árú  átvételét  igazoló 
bizonylatot és a pénztárgépes nyugtát összegyűjtve  (hó végén),  valamint az 1. és 2. számú 
mellékletben  található  elszámoló  lapokat  köteles  elszámolás  és  ellenőrzés  céljából  a 
gazdálkodási ügyintézőnek leadni.

3. Az üzemanyag elszámolás:
a. A hivatali gépkocsi esetében az üzemanyag felhasználása a 60/1992. (IV.) Kormány 

rendelet  4. §. szerint egyszerűsített  elszámolásként,  alapnorma-átalány formájában 
történik. Benzinüzemű gépkocsi (Ford Focus LNN-536) alapnorma-átalány mértéke 
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a beépített motor hengerűrtartalma alapján: 1600 cm3  → 9,5 liter/100 km, illetve a 
gépjármű fogyasztását igazoló okiratban szereplő érték.

b. Saját  gépkocsi üzemanyag fogyasztásának elszámolása a 60/1992. (IV.) Kormány 
rendelet 4.§. (2) bekezdése szerint a gépjármű lökettérfogatától függő üzemanyag-
felhasználási átalány valamint a mindenkori hatályos személyi jövedelemadó törvény 
szerint, bizonylat nélkül elszámolható költségtérítés alapján történik. Az elszámolás 
alapján a jegyző által leigazolt „Belföldi kiküldetési rendelvény”.

VI.

Záró rendelkezés

Ez a szabályzat 2012. április 01. napjával lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az 1/2010 (XI.19.) sz. 
szabályzat hatályát veszíti.

Báránd, 2012. március 22.

       Dr. Kovács Miklós sk.
      j e g y z ő
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Az     LNN 536 frsz.  

személygépkocsi megtett km 201…..  ………………havi részletezése

Időpont országút Bp. vár
os klíma úticél összesen használó
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Összesen -

Összesen:

- gépkocsivezető ………………………… km

- jegyző ………………………….km

- polgármester ………………………….km

- egyéb munkavállaló ………………………….km

Báránd, 2012……………………….

__________________________

aláírás
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2. sz. melléklet

……………………személygépkocsi 201…………………..üa. felhasználásának havi összesítései

(alapnorma alapján………………liter/100 km, üzemanyag fajtája:……………………..)

Km óra állása az ellátmány kiadása napján:……………………….

Km óra állása az ellátmány elszámolása napján:…………………………..

Megtett 
út (km)

Alapnorma 
(l/100 km)

Korrekciós tényezők
Korrigált 

alapnorma 
(l/100 km)

Fogyasztás 
(liter)

Ü.ár. 
(Ft/l)

Elszám
olható 
összeg

Városi 
forgalom

Hegymen
et, földút Terep

Téli 
üzemelt

etés5

Légkondicioná
ló6

Akadályoztatott 
forgalom

Össz. 
korre
kció

összesen

ebből 
országút
ebből 
bp.
ebből 
város7

ebből 
város 
II.8

5 December 1. és március 1. közötti időszak (3%)
6 Május 1 és szeptember 1 közötti időszak (5%)
7 Megyeszékhely és 100 0000 fő feletti lakosú városokban
8 Egyéb városokban
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ebből 
hegym., 
földút9

ebből 
terep10

akadály
oztatot
t11

Számla szerinti üzemanyag mennyiség:……………………………..liter

Számla szerinti elsz. üa.:…………………………………………………..Ft

Számított üa. mennyiség:…………………………………………………liter

Számított üa.:……………………………………………………………….Ft

Báránd, 20……………………………hó……………………………..nap

__________________________________

aláírás

9 A hegy-és lejtmenet teljes hosszán
10 Erdei út, időszakos közlekedésre használt út
11 Az 1-4. pontban nem említett üzemeltetési körülmények esetében
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Különfélék

A/ SAFKE tájékoztatás

Kiss Sándor polgármester
Tájékoztatja a testületet, hogy az MVH 21 millió forintot kiutalta, abból a kamatkövetelést a bank 
levonta,  mert  ő  nem  tudta  fizetni,  azzal  majd  az  egyesület  fog  tartozni.  A  szerződés 
meghosszabbításához kettő aláíró lenne szükséges, azonban az alelnök decemberben lemondott, így 
erre egy személyben ő nem jogosult. Ehhez az Egyesület megújítására van szükség. Gondolkozott 
rajta,  hogy Bárándról  kerüljenek  ki  ezek  az  emberek,  azonban  az  ügy hátterére  tekintettel,  ez 
valószínűleg nem megvalósítható.  Büntető ügy van folyamatban, az iratokat lefoglalták.  Az első 
ütem tehát le van zárva, a második ütemnél pedig büntető ügy van folyamatban a fővállalkozó által 
nem teljesített kifizetések miatt. A Bank véleménye szerint inkasszálni akar, azonban ezért került 
megtámadásra a szerződés.  Nem tudja mitévő legyen.
Makra Sándorné képviselő
Mi lesz a kiutalt összegből levont kamat sorsa? Ezt ki fogja-e polgármester úr fizetni.
Kiss Sándor polgármester
Az ügy lezárásáig nem kíván nyilatkozni.
Makra Sándorné képviselő
A fennmaradó 30 millióval kapcsolatosan mi lesz a teljesítésigazolásokkal?
Kiss Sándor polgármester
Az épület gyakorlatilag elkészült, építési naplók és teljesítésigazolások bizonyítják, a fővállalkozó 
nem teljesített az alvállalkozóknak, ez nem érdekelte.
Makra Sándorné képviselő
Bereczki Szilárdnak az üzemanyag tartozás milyen formában lesz teljesítve?
Kiss Sándor polgármester
Ezen számlákat a SAFKE számlájára került kiszámlázásra, amit a SAFKE-nak végeztek munkát, 
azt a fővállalkozónak kellet volna kifizetnie, de a munkát a falunak végezték el.
Makra Sándorné képviselő
Nem tudja elképzelni, hogy hogyan gondolta a polgármester úr, hogy kilenc ember majd az ezek 
után belép az egyesületbe. Ez az önkormányzat problémája.
Kiss Sándor polgármester
Ez nem játék. Majd ő megoldja. A projektben résztvevőknek kell ezt megoldani. A Bank két hét  
haladékot adott az egyesület megújítására.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Miért vállalná át ezt az Önkormányzat?
Kiss Sándor polgármester
Hogy ne idegeneknek adja át az egyesületet.
Makra Gergő képviselő
Nem érti, miért kellene átvenni?
Kiss Sándor polgármester
Mert a falué, nem másé.

B/ Érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

Dr. Kovács Miklós jegyző
Ismerteti az érdekeltség növelő pályázat lényegi feltételeit, valamint azt, hogy a szükséges önerő az 
elmúlt évekhez hasonlóan rendelkezésre áll. A Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét 
javasolja megbízni a pályázat elkészítésével és benyújtásával.
Kiss Sándor polgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
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79/2012. (III.22.) KT határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
kinyilatkozza,  hogy  2011.  évben  is  részt  kíván  venni  a 
Balassa  Iván  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  technikai 
felszerelésének  fejlesztésére  irányuló  Érdekeltségnövelő 
Pályázaton, melyet a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma ír 
ki. 
A  pályázathoz  szükséges  500.000  Ft,  azaz  ötszázezer 
forint önerő összege a költségvetésbe be van tervezve. 
Az  összeg  a  következő  költségvetési  sorokon  van 
betervezve: 
szakmai anyag: 150.000 Ft
kisértékű tárgyi eszköz: 100.000 Ft
egyéb anyag: 145.000 Ft
ÁFA: 105.000 Ft

A  Testület  felkéri  a  Jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére,  illetve  az  intézményvezetőt  a  pályázat 
elkészítésére és benyújtására.

Felelős:   Dr. Kovács Miklós jegyző, 
 Nyékiné Katona Hedvig Művelődési Ház  
igazgató

Határidő: pályázat benyújtásának határideje

C/ Mozigépek elszállítása

Kiss Sándor polgármester
A  Kaba  televízió  munkatársai  azzal  a  kéréssel  keresték  meg,  hogy  a  mozi  épületében  lévő 
mozigépeket  jelképes  összegen  megvásárolnák,  ezért  cserébe  vetítéseket  vállalnának. 
Sárrétudvariban már vetítenek.
Az a kérdés, van-e bármi terve az önkormányzatának a mozigépekkel vagy értékesítsék?
Makra Gergő képviselő
Mekkora értéke van ezeknek?
Kiss Sándor polgármester
A gép értéke nem lehet kevés, azonban jelenleg semmire nem használják. 
Baranyai Árpád képviselő
Mi az a jelképes összeg?
Kiss Sándor polgármester
Gyakorlatilag ezek most le vannak selejtezve?
Dr. Kovács Miklós jegyző
Becsültessük fel az értékét.

Kiss Sándor polgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
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80/2012. (III.22.) KT határozat
Báránd  Község  Önkormányzatának  Képviselő  –
testülete a mozigépek értékesítésével kapcsolatosan úgy 
határozott, hogy azokat felértékelteti, s az értékbecslés 
ismeretében dönt az értékesítésről.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kiss Sándor polgármester

D/ Plébánia kerítésének áthelyezéséről

Kiss Sándor polgármester
Koroknai  Béla  kérésének  megfelelően  tájékoztatja  a  testületet  a  plébániát  határoló  kerítés 
áthelyezéséről.  Az iskola  vezetőjének  sincs  ellene  kifogása.  A templom így is  be  lesz  kerítve. 
Csinálni  akarnak  egy  közösségi  teret,  ami  a  kenyérfesztiválnak  is  helyt  ad.  A  bontásához  a 
közmunkások segítségét kérik, amit a hivatal udvarának lezárásához is megfelelő lenne. 
Dr. Kovács Miklós jegyző
A Katolikus Egyház hozzájárulása is szükséges lenne.
Kiss Sándor képviselő
Akkor az engedélyt ő megkéri.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Ha jól érti az iskola beleegyezett abba, hogy akkor a pálya körül ne legyen kerítés?

Kiss Sándor polgármester
Felvázolja a terveket. Lezárásra kerül az udvar.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Eddig is az volt a probléma, hogy nem volt zárható a pálya.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Sőt ezután is probléma lesz, ráadásul épp most jelezte az igazgatónő, hogy felszakították a pálya 
burkolatát.
Kiss Sándor polgármester
Nem megnyitják, hanem épp hogy nagyobb körben lezárják.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Javasolja, hogy egyeztessenek az ügyben az iskola vezetőjével.
Erdős Zsolt képviselő
Tolmácsolja a civilek megkeresését, hogy ő beszélt ezzel kapcsolatosan velük, s kérték, hogy vesse 
fel ezt a dolgot, mert a hétvégén, akkor feltöltés és eltávolítás is megtörténne.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Ami miatt még aggályosnak tartja a dolgot, az az, hogy akkor a templom is szabadon marad.
Kiss Sándor polgármester
Lekeríthető válhat a templom. Nincs létjogosultsága a kerítésnek.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Javasolja  mindhárom  érintett  írásbeli  hozzájárulásának  beszerzését,  s  ennek  megléte  esetén  a 
megszüntetést.
Erdős Zsolt képviselő
Akkor a munkavégzések ne kezdődjenek meg.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Legyen meg a hozzájárulás, addig semmiképp.
Kiss Sándor polgármester
Csak kettő hozzájárulás szükséges, az önkormányzaté meglesz.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Legyen mindhárom fél részéről hozzájárulás.
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Kiss Sándor polgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

81/2012. (III.22.) KT határozat
Báránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 
Plébánia,  Általános  Iskola,  valamint  Önkormányzat 
épületeinek  elválasztását  szolgáló  kerítés  elbontását  és 
áthelyezését  mindhárom  fél  hozzájáruló  nyilatkozatának 
meglétéhez köti.
Az önkormányzat a kerítés elbontásához hozzájárul.

Felkéri  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Sándor polgármester

E/ Autóbusz értékesítéséről

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Mi a helyzet az Önkormányzat autóbuszával?
Kiss Sándor polgármester
Nincs jelenleg használatban, a garázsban áll.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Használjuk fel mindenképp értelmes célra.
Makra Gergő képviselő
Javasolja az értékesítést.
Kiss Sándor polgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

82/2012. (III.22.) KT határozat
Báránd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 
FKC-422  forgalmi  rendszámú  autóbuszt  értékesítésre 
felajánlja.  Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  az  értékesítéssel 
kapcsolatosan  kérjen  árajánlatokat  különböző cégektől  a 
vételár meghatározása céljából.

Határidő: 2012. május 01.
Felelős: Dr. Kovács Miklós

F/ Erdős Zsolt képviselő felvetése

Erdős Zsolt képviselő
A Kölcsey utca sarkán lévő törmelékkel kapcsolatosan keresték meg, hogy szeretnének elszállítani 
a törmelékből. 
Kiss Sándor polgármester
Testületi határozat van róla, hogy nem lehet.
Erdős Zsolt képviselő
Célszerűségi okból lehetne hasznosítani.
Makra Gergő képviselő
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Esetlegesen ledaráltatni lehetne.
Erdős Zsolt képviselő
Kevesebb lehetne legalább.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az adótartozásokra tekintettel javasolja, tekintettel az egyéb településeken az adótartozók listájának 
nyilvánosságra hozatalára, hogy Bárándon is legyen hasonló.
Makra Gergő képviselő
A NAV-nak is van hasonló
Dr. Kovács Miklós jegyző
Utánanéz a jogszabályi háttérnek. Visszatérve az alapvető problémára javasolja, hogy árajánlatokat 
kér be ezzel kapcsolatosan.

Határozathozatalra nem került sor.

G/ Hirdetések az újságban

Erdős Zsolt képviselő
El kellene akkor azt is dönteni, hogy az újság tartalmazzon-e akkor hirdetéseket.
Kiss Sándor polgármester
Szabad-e?
Baranyai Árpád képviselő
Egy oldalt jelöljenek ki és adott esetben akár pénzért is lehetne.
Kiss Sándor polgármester
A nyomdai költséget fussa ki a költség az ellenszolgáltatás.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Javasolja, hogy vagy karakterszám vagy méret alapján kellene meghatározni.
Erdős Zsolt képviselő
Elkészít egy tervezetet a következő ülésre, utána jár.

Határozathozatalra nem került sor.

H/ A Képviselő - testület önfeloszlatásának kérdése

Makra Sándorné képviselő
Kéri  a  Képviselő  –testületet,  hogy  az  önfeloszlatásáról  döntsön.  Nem  lát  javulást  a  kialakult 
helyzettel kapcsolatosan, ezért javasolja ismételten.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Nem tud együtt dolgozni a testület?
Makra Sándorné képviselő
Az alkoholos befolyásoltság,  az emberek egyre többet  panaszkodnak a faluban, nem lát  érdemi 
munkát. Nem lehet azt mondani, hogy a polgármester helyt áll. Ez a falu olyan, mintha nem lenne 
gazdája. A környező falvak is ezt látják.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az alkohol valóban megnehezíti a problémát. Javasolja, hogy álljon fel a polgármester a pozícióból.
Novemberben is elhangzott ilyen ígéret polgármester úr részéről
Makra Gergő képviselő
Sokat gondolkozott rajta, hogy hagy időt, azonban most is azt látja, hogy mindenféleképpen lépni 
kell. Sok probléma van. Gépjármű használatával kapcsolatosan is folyamatosan problémák vannak, 
nem beszélve a SAFKE ügyeiről.  Nem látja át az egészet,  azért támogatja,  hogy újuljon meg a 
testület.  Ez  nem mehet  így  tovább.  Túl  gyengének  tartja  a  testület  az  esetleges  szankciókra  a 
polgármester ellen, amennyiben erre sor kerülne. Döntse el a falu a kérdést.
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Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az utolsó alkalommal felvetődött,  hogy amennyiben akkor nem oszlik fel a testület,akkor végig 
csinálják ezt a ciklust.
Erdős Zsolt képviselő
Többször halotta a polgármester úr szájából, hogy az intézményvezetők nem tudnak gazdálkodni a 
megadott  keretből,  felelősen.  Azt érzékeli  a polgármester sem. A végtelenségig nem mehet így. 
Megoldást abban látja, hogy mondjon le.
Makra Sándorné képviselő
Ő most akarja a döntést. 
Kiss Sándor polgármester
El fogja dönteni pár napon belül.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Akkor  most  két  dolog  merült  fel,  a  feloszlatás  és  lemondás.  Talán  meg  kellene  akkor  várni  a 
polgármester úr álláspontját.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Független a kettő dolog egymástól. Ismerteti a jogszabályi feltételeket. Az Ötv 18. § (3) bekezdése 
rendelkezik  erről.  A  képviselő-testület  a  megbízatásának  lejárta  előtt,  név  szerinti  szavazással, 
minősített többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását. A testület az új Képviselő - testület alakuló 
üléségi, a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja a hatáskörét. 
Az időközi választás költségét az önkormányzat viseli. Az 1997. évi C. törvény (Ve.) 115. § (1) 
bekezdése  értelmében  az  időközi  választást  az  ok  felmerülésétől  számított  30  napon  belül  az 
illetékes választási bizottság tűzi ki. Az időközi választást a képviselő-testület feloszlatása esetén 3 
hónapon  belülre  kell  kitűzni.  Az  időközi  választásra  az  általános  választási  szabályokat  kell 
értelemszerűen alkalmazni.
Erdős Zsolt képviselő
Javasolja, hogy várják meg a polgármester válaszát.
Makra Sándorné képviselő
Legyen teljesen új választás, újuljon meg minden.
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
Teljesen  egyetért  a  dologgal,  ez  így  nem  mehet  tovább,  valamit  tenni  kell.  Kettő  dolog 
foglalkoztatja,  hogy a  tiszteletdíjuk,  amiről  lemondtak  az  arra  a  célra  lesz  felhasználva,  amire 
felajánlották.  Illetve  az  újság  szerkesztése  továbbra  is  maradhat-e  Erdős  Zsoltnál  maradhat, 
tekintettel arra, hogy jól csinálja a dolgot.
Kiss Sándor polgármester
Egyetért vele, hogy fel kell állnia, de ehhez idő kell, hogy eldöntse.
Amint tudni fogja a szombati nap kimenetelét, akkor választ fog adni.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Név szerinti szavazás következik, ahol igen, vagy nem válasznak kell elhangoznia:

Baranyai Árpád: nem
Kiss Sándor: nem
Ulveczki Lajosné:    tartózkodik
Makra Gergő:            igen
Makra Sándorné:       igen
Erdős Zsolt: tartózkodik

A Képviselő-testület 2 igen, 2 nem szavazattal,  2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

83/2012.     (III.22.)     számú     Képviselő-testületi     határozat  
Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti 
szavazással kettő igen, kettő nem szavazattal, kettő tartózkodás 
mellett a képviselő-testület feloszlatását elvetette.
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Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Akkor a hétfői napon 16:00 órától javasolja a testületi ülés összehívását.
Kiss Sándor polgármester
A képviselők indítványára a hétfői napra, 2012. március 26. napján 16:00 órára ezúton összehívja a 
testületi ülést.
A képviselők az időponthoz hozzájárultak
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény és kiegészítés nem érkezett, így polgármester úr a 
jelenlétet megköszönte és az ülést bezárta.

K.m.f.

                  K i s s  Sándor                                                                     Dr. Kovács Miklós
                   polgármester                j e g y z ő

Ulveczki Lajosné
                                                           jgyk. hitelesítő
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A jegyzőkönyv véglegesítése: 2012. március …………………………..(aláírás)

Kormányhivatal részére elküldve: 2012. március …………………………..(aláírás)

TERKA programba elküldve: 2012. március …………………………..(aláírás)
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