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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 08. 11 -i rendkívüli  üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Dr. Késmárki-Kodak András (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Mosdóczi Tibor (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 Erdeiné
Hákli Ildikó 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:

116 /2014.(VIII. 11.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Erdeiné Hákli 
Ildikó képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester:
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:

117 /2014.(VIII. 11.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Tésztaüzemmel kapcsolatos közbeszerzés
2. Földesi temetővel kapcsolatos döntéshozatal 
3. Különfélék



1. napirendi pont 
Tésztaüzemmel kapcsolatos közbeszerzés

Dr. Kovács Miklós polgármester
A tésztaüzem közbeszerzésével kapcsolatban elmondja, hogy a Bíráló Bizottság átnézte az
ajánlatokat. Július 11. napján került megküldésre a három gazdasági szereplőnek az eljárást
megindító felhívás. Július 24-én beadásra került az Aradvári Universal Kft által az árajánlat.
21 017 217 Ft-i nettó összegű kivitelezésre. Hiánypótlás az eljárásban nem volt. Augusztus 1-
én ártárgyalásra került sor ahol az árajánlat nem került módosításra, fenntartotta az eredeti
ajánlatában szereplőt. Augusztus 6-ig lehetősége volt, hogy egy végleges ajánlatot nyújtson
be,  ezzel  az  ajánlattevő  nem élt,  továbbra  is  fenntartotta  a  21 017 217 Ft  +  Áfa  összegű
árajánlatot, ami belefér a költségvetési keretbe. Tartalmi és formai szempontból kifogás nem
merült  fel.  A Bíráló  Bizottság  javasolja  az  ajánlatkérőnek,  hogy  nyilvánítsa  az  eljárást
eredményesnek  az  Aradvári  Universal  Kft  ajánlattevő  ajánlatát  érvényesnek  és  ezáltal  az
Aradvári Universal Kft ajánlattevőt hirdesse ki az eljárás nyertesének. 
Megkérdezi ki az, akinek van kérdése, hozzászólása. Miután nem volt szavazást rendelt el.

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

118 /2014.(VIII. 11.)   KT határozat:  
Báránd Község Önkormányzata (székhely:4161 Báránd, Kossuth tér 1.),
mint  ajánlatkérőnek  a„Kísérleti  foglalkoztatási  program Bárándon,  a
helyi  tésztaüzem  újraindításával  TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020
azonosítószámú  projekt  keretében  –  építési  beruházás”  elnevezésű
hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési  eljárásában  a  Bíráló
Bizottság  határozati  javaslata  alapján  az  eljárást  eredményesnek,  az
ARADVÁRI  UNIVERSAL  Kft.  ajánlattevő  ajánlatát  érvényesnek
nyilvánítja,  valamint  az  ARADVÁRI  UNIVERSAL Kft.  ajánlattevőt
hirdeti ki az eljárás nyertesének.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

2. napirendi pont
Földesi temetővel kapcsolatos döntéshozatal

Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalatnak egy kérelme volt tulajdon jog
bejegyzésére, a Földesi temetőre. 1992-ben a vagyonátadó bizottság 91. évi rendelkezéseknek
megfelelően átadta az akkori benne lévő településeknek a temetőt. 1/10 részben tulajdonosok
vagyunk.  Nyilatkozni  kell  hogy  kérjük-e  a  bejegyzést,  hozzájárulunk  vagy  sem.  Utána
szeretne járni a következő ülésig, hogy keletkeztet-e ez plusz terhet. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Tulajdoni jogunk van a temetkezési vállalatban
Dr. Kiss Gyula jegyző
Erről le is mondhatunk. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi ki az, akinek van kérdése, hozzászólása. Miután nem volt szavazást rendelt el.

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



119 /2014.(VIII. 11.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
tárgy  ügyben  a  döntést  elhalasztja  addig,  ameddig  nem  tud  pontos
információt  arról,  hogy  a  tulajdonjog  bejegyzése  keletkeztet-e  plusz
terhet az önkormányzat számára.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

3. Különfélék

Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Lakossági megkeresésre jelzi, hogy vannak bizonyos telkek ahol nincs kaszálás, gyomirtás. A
parlagfű komoly problémát jelent. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Személyes bejelentést kell tenni. Egy hónapja elindultak ebben, felszólították a gazos telkek
tulajdonosait.  A  parlagfű  komoly  bírságot  von  maga  után.  Beszéltek  arról  hogy  az
önkormányzat  munkaerejével  hogyan  lehetne  ezt  megoldani,  meglátják  hogy  lehet  ezt  a
rendeletbe beletenni, esetleg önkormányzati segélybe bele illeszteni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Felszólítást kell tenni, ha ennek ellenére sem teszi meg, kényszerkaszálást kell elrendelni. A
költségeit viselni kell a tulajdonosnak. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Ő javasolta, hogy ez ügyben szociális alapon dönthessen a testület, hogy egy ilyen jellegű
szolgáltatást  nyújtson  az  önkormányzat,  a  testület  bírálná  el  hasonlóan  a  tűzifához,
gyógyszerkártyához. Van ahova ő küld ki a DEKOM-tól embereket. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A baj azokkal van, ami elhanyagolt. Szankció alá kell vonni azokat, akik egyáltalán nem is
foglalkoznak vele. A kényszerkaszálást lehetővé teszi a törvény is. 
Mosdóczi Tibor képviselő
Mester Jeremiásné szólt, hogy a szomszéd kutya kijár az utcára és a gyerekek félnek tőle. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Rendőrséget  kell  kihívni,  mert  szabálysértésnek  számít,  ha  az  eb  közterületre  vagy  más
magánterületére jut. 
Mosdóczi Tibor képviselő
Elmondja, hogy Tiszteletes Úrnak augusztus 31-én lesz az utolsó istentisztelete, az ezt követő
búcsúztatóra szeretettel meghív mindenkit.

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

Erdeiné Hákli Ildikó 
képviselő
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