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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 07. 31-i rendkívüli  üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdős Zsolt (képviselő)
Dr. Késmárki-Kodak András (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a testület öt fővel határozatképes. 
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete  alapján  jegyzőkönyv  hitelesítőt  szükséges  választani.  A szokásrend  szerint  Kiss
Gyuláné képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A  testület  4  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

105/2014.(VII. 31.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Kiss Gyuláné 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Kiss Gyuláné képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondja, hogy a mai ülésen három napirendi pont van. Egyik a tésztaüzemmel kapcsolatos
közbeszerzés, másik a tornateremmel kapcsolatos együttműködési megállapodás kérdése és a
különfélék. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése. 
A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt. 

A szavazáson jelen volt 5 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  5  igen  szavazattal,  nem  és
tartózkodás nélkül:



106/2014.(VII. 31.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Tésztaüzemmel kapcsolatos közbeszerzés
2. Tornateremmel kapcsolatos együttműködési megállapodás kérdése
3. Különfélék

1. napirendi pont 
Tésztaüzemmel kapcsolatos közbeszerzés

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Az építési beruházás közbeszerzési eljárása elindult, az anyag beterjesztésre került a testület
elé.  Beérkeztek az ajánlatok, a holnapi napra egy tárgyalás van kitűzve. Ennek az a feltétele,
hogy a  beérkezett  ajánlat  ajánlattevőjének  az  alkalmasságáról  döntenie  kell  a  Képviselő-
testületnek.  Legutóbb választottak  egy delegált  tagot  a  Képviselő-  testületből  Erdős  Zsolt
személyében,  aki ebben a közbeszerzésben részt  kellene,  hogy vegyen,  viszont az eljárást
lezáró döntést meghozó személy nem lehet a Bíráló Bizottság tagja.  A Képviselő- testület
tagjai ki vannak zárva a Bíráló Bizottsági munkából, ezért módosítani kell a közbeszerzési
szabályzatot  a  jogszabálynak  megfelelően.  Tagok:  Dr.  Kiss  Gyula  jegyző,  közbeszerzési
szakértő Szilágyi Klára, illetve kell a közbeszerzés tárgya szerint illetékes szakember minden
egyes közbeszerzéshez. 
A  közbeszerzési  szabályzat  Bíráló  Bizottságra  vonatkozó  része  az  alábbiak  szerint
módosításra kerül, a Képviselő- testület tagjai kikerülnek, helyettük a Bíráló Bizottságba a
jegyző, külső közbeszerzési szakértő, önkormányzat pénzügyi vezetője, közbeszerzés tárgya
szerint illetékes szakember, akit a jegyző jelöl ki minden egyes közbeszerzés vonatkozásában.
Megkérdezi ki az aki elfogadja?

A szavazáson jelen volt 5 fő.
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

107/2014.(VII. 31.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a  Képviselő-testület
74/2012.(III.22) KT határozatágval elfogadott „Báránd Községi Önkormányzat
Közbeszerzési  szabályzata”  című  dokumentum,  „A közbeszerzési  eljárások
lebonyolítására  vonatkozó  általános  szabályok”  részének  „2)”  pontjának  a
Bíráló Bizottság összetételére vonatkozó rendelkezéseit  a Közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. tv. 22,§ (5) bekezdésének rendelkzésére hivatkozással a
következőképpen módosítja:

„A Bíráló Bizottság összetétele:

a) jogi szakértelmet biztosító személy;

b) közbeszerzési szakértelmet biztosító személy,

c)  pénzügyi  szakértelmet  biztosító  személy,  (amennyiben  összeférhetetlenség
alapján nem kizárt a képviselő-testület hivatalának pénzügyi csoportvezetője);

d) a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy;”

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester



Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondja, hogy a 94/2014.(VI.23.) számú határozat módosításra kerül. 
Megkérdezi ki az, aki elfogadja?

A szavazáson jelen volt 5 fő.
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

108/2014.(VII. 31.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a  Képviselő-testület  a
94/2014.(VI.23.)  határozatát  a  Képviselő-testület  107/2014.(VII.31.)  KT
határozatában  foglaltakra  tekintettel  módosítja  a  Bíráló  Bizottság  tagjai
tekintetében  és  abban  a  tekintetben,  hogy  Képviselő-testület  által  a  Bíráló
Bizottságba  delegált  tanácskozási  joggal  rendelkező  tagként  delegált  Erdős
Zsolt Képviselő Úr delegálását megszünteti.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Elmondja, hogy egy beérkezett árajánlat van, ami formailag megfelel, tartalmilag még nem
került  értékelésre.  Az  ajánlat  a  közbeszerzési  törvényben  foglaltaknak  és  alkalmassági
feltételeknek mindenben megfelel. Arról kell dönteni, hogy a holnapi tárgyaláson részt vehet-
e?

A szavazáson jelen volt 5 fő.
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

109/2014.(VII.31.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  ajánlatkérő  a
„Kísérleti foglakoztatási program Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával
elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 azonosítószámú projekt keretében
– építési beruházás” elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárásban  benyújtott  ajánlat  tárgyalás  előtti,  értékelését,  az  ajánlattevő
szerződés  teljesítésére  való  alkalmasságának  és  a  kizáró  okok  hatálya  alatt
állásának vizsgálatát követően a Bíráló Bizottság határozati javaslata alapján a
Képviselő-testület  a Bíráló Bizottság írásbeli  szakvéleményében foglaltakkal
egyetértve, mint ajánlatkérő megállapítja az Aradvári Universal Kft. ajánlattevő
szerződés  teljesítésére  való  alkalmasságát,  és  a  kizáró  okok  hatálya  alatt
állásának  hiányát,  valamint  erre  figyelemmel  az  Aradvári  Universal  Kft.
ajánlattevő  részére  biztosítja  a  2014.  augusztus  01.  napján,  10:00  órakor
esedékes tárgyaláson való részvétel jogát.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

A szavazáson jelen volt 5 fő.
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:



110/2014.(VII.31.) KT határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Közbeszerzésekről szóló
2011.  évi  CVIII.  tv.  vonatkozó  rendelkezései  alapján,  illetve  az  aktuális
közbeszerzési  eljárásra  tekintettel  a  mellékletben  szereplő  Közbeszerzési
Tervet módosítja, s fogadja el.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Tésztaüzemmel  kapcsolatosan  elmondja,  hogy  a  támogatási  szerződés  aláírásra  került,
vélhetően a jövő hét folyamán meg fogják kapni az előleget. A közbeszerzés után kezdődhet
az építkezés.

2. napirendi pont
Tornateremmel kapcsolatos együttműködési megállapodás kérdése

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Július 11-én voltak kint a Nemzeti Sportközpont kollégái felmérni a területet. A vizsgálatokat
elvégezték, a terület alkalmas tornaterem építésére. Kettő típusterv készült, egy négyzet alakú
és egy téglalap alakú. A téglalap alakú nem fér el az udvaron. Valószínű az, hogy az eredeti
négyzet  alakú  terv  fog  megvalósulni.  Az  önkormányzat  közreműködő,  a  megvalósítás  a
Sportközpont  feladata.  Együttműködési  és  adatszolgáltatási  kötelezettségünk  van.
Együttműködési megállapodást kell kötni. Adatszolgáltatási kötelezettségük van ezért fel kell
az adatszolgáltatásra valakit hatalmazni. Plusz költséget jelent majd a berendezések tárgyak
megvásárlása.  
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Rendezvények idejére hogyan lehet majd bérbe venni?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Nem lehet. A mi tulajdonunk de vagyonkezelésbe a KLIK vette. Az ott kötött együttműködési
megállapodásban  benne  van  hogy az  önkormányzati  rendezvényekre  ingyenesen  lehessen
használni,  ez  a   vagyonkezelési  szerződésbe  is  bele  fog  kerülni,  de  az  NSK arra  kapott
felhatalmazást a kormánytól hogy a köznevelési célokat tekintse elsődlegesnek, mindent úgy
alakítanak ki, hogy a mindennapos testneveléshez a feltételeket biztosítsák. Bérbe lehet adni,
a bérleti szerződés arányosan illeti meg a KLIK-et és az Önkormányzatot. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Fűtési rendszer?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Még folyamatban van, a gázt javasolják, de hagynak helyet az alternatív fűtésnek is.  
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Mi a határidő?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
2015. szeptember 1. Idén tervkészítés, közbeszerzés, jövő év eleje a kivitelezés. 
A határozati javaslat az, hogy a tornaszoba kialakításával kapcsolatos teljes körű ügyintézésre,
kivéve a közbeszerzés, felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kapcsolódó intézkedések
megtételére, eljárások lefolytatására, tájékoztatások megadására. 
Megkérdezi ki az aki elfogadja?



A szavazáson jelen volt 5 fő.
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

111/2014.(VII. 31.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  felhatalmazza  a
Polgármestert  és  a  Jegyzőt,  hogy  a  Nemzeti  Köznevelési  Infrastruktúra
Fejlesztési  Program  keretében  Báránd  község  területén  megvalósuló
tornaterem beruházással kapcsolatosan a Nemzeti  Sportközpontokkal történő
együttműködési  megállapodás  megkötéséhez  szükséges  adatközléseket,
egyeztetéseket és tárgyalásokat lefolytassa. A megállapodást megkösse.

A  Képviselő-testület  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  az  elé  terjesztett
együttműködési  megállapodás  tervezet  4.3.4  pontjának  B/  verziója  szerinti
közbeszerzési  eljárás  esetén  a  3  ajánlattételre  felhívott  gazdasági  szereplőt
kijelölje, illetve nem megfelelő szereplő jelölése esetén újat jelölhessen.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

3. napirendi pont
Különfélék
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi a Képviselő- testület tagjait van e valakinek a különfélék napirendi ponton belül 
tárgyalandó napirendi pontja?
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Augusztus 16-val kapcsolatosan megkérdezi, hogy állnak, illetve elmondja hogy Tiszteletes
Úrnak augusztus 31-én lesz valószínűleg az utolsó istentisztelete, mert nyugdíjba megy. Úgy
gondolja egy búcsúztatást kellene összehozni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Felveszi  a  kapcsolatot  a  presbitériummal  és  egyeztet  velük.  Augusztus  16-át  illetően,  az
elszármazottak találkozója szervezés alatt van. 

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

Kiss Gyuláné
képviselő
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