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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 08. 26 -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)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Dr. Késmárki-Kodak András (képviselő)
Mosdóczi Tibor (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a testület hat fővel határozatképes. 
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 6 fő. 
A  testület  5  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

120/2014.(VIII. 26.)   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

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 6 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  6  igen  szavazattal,  nem  és
tartózkodás nélkül:

121 /2014.(VIII. 26.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
2. Tésztaüzem árubeszerzése
3. Különfélék



1. napirendi pont 
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjeszti a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja,  hogy  a  választások  előtt  a  42.  napig  meg  kell  választani  a  Helyi  Választási
Bizottság tagjait.  A tagoknak öt napon belül esküt kell tenni,  erre ma este sor is kerül az
alakuló ülésen. Az előző bizottság mandátuma lejár és innentől kezdve az új bizottság veszi át
a  szerepét  egészen  a  következő  választásig.  Vagy igennel  vagy nemmel  lehet  szavazni  a
képviselőknek, módosító indítvány nem nyújtható be. Kéri  a Tisztelt Képviselő- testületet,
hogy az alábbiak szerint megszavazni szíveskedjenek a bizottsági tagokat.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
Andor bácsi egészségi állapotára és korára tekintettel már nem vállalta az elkövetkezendő 5
éves ciklusnak ezt a feladatát. Szilágyi Sándorné kerülne elnökként a Választási Bizottságba. 
Megkérdezi ki az, akinek van kérdése, hozzászólása. Miután nem volt szavazást rendelt el.

A szavazáson jelen volt 6 fő.
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

122 /2014.(VIII. 26.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Báránd 
községben működő Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak
az alábbi személyeket választja:

Tagok:
Szilágyi Sándorné 4161 Báránd, Mátyás u. 13.;
Kádár Gyuláné 4161 Báránd, Kossuth tér 8.;
Bende Lajos 4161 Báránd, Szabadság u. 34.;

Póttagok: 
Oláhné Csegedi Erika 4161 Báránd, Szabadság u. 59/B.;
Vígh László 4161 Báránd, Petőfi u. 25.;

Felkéri Dr. Kovács Miklós polgármestert, hogy a bizottsági tagok és 
póttagok eskütételéről gondoskodjon.

Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző



2. napirendi pont
Tésztaüzemmel kapcsolatos közbeszerzés – Hévszerviz Szolgáltató Kft. tárgyaláson való
részvételi joga

Dr. Kovács Miklós polgármester
Az építési beruházás résznél megtörtént az ajánlattételi felhívások kiküldése. Beérkezett az
első ajánlat, illetve egy ajánlattevő tett ajánlatot, a Hévszerviz Szolgáltató Kft. Az ő formai
szempontból  történő  alkalmasságát  vizsgálták  meg  első  körben.  A  kiírt  alkalmassági
feltételeknek  megfelel  és  a  közbeszerzési  törvényben  foglaltaknak  is.  Kérik  a  testület
jóváhagyását hogy az ártárgyaláson augusztus 27. napján 10 órakor részt vehessenek. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy egy ajánlattevő volt és ő megfelel a feltételeknek. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi ki az, akinek van kérdése, hozzászólása. Miután nem volt szavazást rendelt el.

A szavazáson jelen volt 6 fő.
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

123 /2014.(VIII. 26.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz hogy a
„Kísérleti  foglalkoztatási  program  Bárándon,  a  helyi  tésztaüzem
újraindításával  TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020  azonosítószámú
projekt  keretében  –  árubeszerzés” elnevezésű  hirdetmény  nélküli
tárgyalásos  közbeszerzési  eljárásában  a  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  Bíráló
Bizottság  írásbeli  szakvéleményében  foglaltakkal  egyetértve
megállapítja  a  Hévszervíz  Szolgáltató  Kft. ajánlattevő  szerződés
teljesítésére való alkalmasságát, és a kizáró okok hatálya alatt állásának
hiányát,  valamint  erre  figyelemmel  a  Hévszervíz  Szolgáltató  Kft.
ajánlattevő részére biztosítja a 2014. augusztus 27. napján, 10.00 órakor
esedékes tárgyaláson való részvétel jogát. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester



3. Különfélék

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
A csatornázást követően megkezdődtek a visszaállítások, nem jutna-e egy kis anyag az iskola
bejáratához a nagy kátyúkat feltölteni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ha aszfaltot bontanak aszfaltot kell helyre állítani, ha nem bontanak akkor nem. 
Erdős Zsolt képviselő
Megkérdezi, hogy az érdekeltségi hozzájárulásokkal kapcsolatban vannak e konkrétumok?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Egyelőre nincs, vagy október közepén, de biztosabb
Megkérdezi ki az, akinek van kérdése, hozzászólása. Miután nem volt szavazást rendelt el.

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
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