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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 07. 11-i rendkívüli  üléséről készült

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

Jelen vannak: Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Mosdóczi Tibor  (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Szeretettel  köszönt  mindenkit.  Megállapítja,  hogy  a  testület  négy  fővel  határozatképes.
Megkérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése. 
A képviselőknek módosító javaslatuk nem volt. 

A szavazáson jelen volt 4 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  4  igen  szavazattal,  nem  és
tartózkodás nélkül:

99/2014.(VII. 11.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Határozathozatal közbeszerzésről
2. Különfélék

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt  szükséges választani.  A szokásrend szerint Erdős
Zsolt képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 4 fő. 
A  testület  3  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

100/2014.(VII. 11.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Erdős  Zsolt
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Erdős Zsolt képviselő



1. napirendi pont
Határozathozatal közbeszerzésről

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Előterjeszti a napirendi pontot. Átadja a szót jegyző úrnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Köszönt  mindenkit  elmondja,  hogy megérkezett  az Őszy Ügyvédi  Irodától  az ajánlattételi
felhívás  és  a  dokumentációk,  Tésztagyár  közbeszerzéssel  kapcsolatban.  Az  önkormányzat
benyújtott a tésztagyár felújítására egy pályázatot, ott az értékhatár olyan magas, hogy ehhez
közbeszerzést  kell  eszközölni.  Ebben az esetben a Képviselő- testület  dönt az ajánlattételi
felhívásról. Az ajánlattételi felhívás tartamát jóvá kell hogy hagyja a Képviselő- testület. A
közbeszerzés  arról  szól,  hogy van egy műszaki  tartalom a  pályázatban,  aminek meg kell
valósulnia.  Ezt  a  műszaki  tartalmat  tartalmazza  az  ajánlattétel.  Az  értékhatár  miatt  egy
meghívásos  közbeszerzés  keretében  kis  és  középvállalkozásokat  keresnek  meg,  akik
megfelelnek a közbeszerzési törvényben foglalt feltételeknek, ami a csatolt jegyzőkönyvben
részletesen le van írva, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni. Az ajánlattételi felhívást
fogja kiküldeni az önkormányzat a megnevezett 3 cégnek, akik megfelelnek a feltételeknek. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezi, tudjuk-e ki az a  három cég akik megfelelnek?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Igen, van három cég, akik referenciában és korábbi kapcsolat alapján alkalmas arra, hogy egy 
ilyen közbeszerzés kapcsán megfelelnek a feltételeknek. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Kik ők?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Felolvassa a jegyzőkönyvből a három céget: Lőszél Kft. Nádudvar, Aradvári Universal Kft. 
Püspökladány és a Pakord Kft. Báránd.
Dr. Kiss Gyula jegyző
A legjobb ajánlatot nyújtó cég fogja elnyerni. Az ajánlatok a Bíráló Bizottság elé kerülnek
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Sajnálja, hogy nincsenek itt azok, akik érintettek ebben a projektben, mert nagyon keveset tud
róla. Amikor az egészet elkezdték annyit kért, hogy folyamatosan tájékoztassák őket, ehhez 
képest semmit nem tud róla. Lehet akkor volt tájékoztatás mikor nem volt ülésen, azt 
elfogadja. Úgy érzi ez egy bábszerep, nem tartja fer dolognak. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Javasolja, hogy a Képviselő- testület többet tudhasson a munkálatokról az elképzelésekről. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Maga a projekt megvalósítása még nem kezdődött el. A konzorciumi megállapodásban az 
szerepel, amennyiben a pályázat nyertes utána lesznek a pontos feltételek kialakítva. 
Hivatalos ügyintézés része most érte oda, hogy megérkeztek a kapcsolódó anyagok. Ami 
egyelőre ott zajlik az egy tereprendezés. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Mi embereink dolgoznak ott?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Önkormányzati telket raknak rendbe. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Szerette volna megkérdezni, hogy a másik két projekt hogyan áll.



Dr. Kiss Gyula jegyző
Az egyik a zöldségfeldolgozással kapcsolatos, a másik a pálinkafőző és brikettáló. Bővebb 
tájékoztatásért forduljanak Polgármester Úrhoz, aki eddig is beszámolt a z ülések elején a 
határozatokról és végrehajtásról.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Véleménye szerint, rossz szájízzel megy ki a faluba. Tudniuk kell a részletekről, hogy meg 
tudják védeni az önkormányzatot. 
Erdős Zsolt képviselő
Szerinte jó lenne egy újság, és abban lehetne tájékoztatást adni a projektekről a lakosoknak. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Lehet nem kellene minden hónapban megjelentetni ezt az újságot. Elég lenne kétszer-
háromszor. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Felolvassa a határozati javaslatot. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  további  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,
szavazást rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 4 fő. 
A testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

101/2014.(VII. 11.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Kísérleti
foglalkoztatási  program  Bárándon,  a  helyi  tésztaüzem
újraindításával  TÁMOP  –  1.4.3  –  12  /  1  –  2012  –  0020
azonosítószámú projekt keretében „építési beruházás” elnevezés
alatt  lefolytatásra  kerülő  közbeszerzési  eljárás  „Ajánlattételi
felhívását” és a hozzá kapcsolódó „Ajánlattételi Dokumentációt”
valamint  a  kapcsolódó „Vállalkozási  szerződést”  és  „Műszaki
dokumentációt”,  valamint az egyéb dokumentációt a határozat
mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Megkérdezi  van-e  valakinek  további  kérdése,  hozzászólása.  A képviselők  részéről  több
hozzászólás nem hangzik el, az ülést bezárja.

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós         Dr. Kiss Gyula
     polgármester                           jegyző

Erdős Zsolt
képviselő



Az  1.  napirendi  pont  /Határozathozatal  közbeszerzésről/  melléklete  az
alábbi CD-n található.


	4161 Báránd Kossuth tér 1.
	Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291
	E-mail: barandhivatal@gmail.com
	�������������������______________________________________________________________________
	Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
	2014. július 11- én megtartott
	rendkívüli ülésének
	J e g y z ő k ö n y v e
	
	99/2014.(VII. 11.) KT határozat: A jelen ülés napirendjéről

