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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 09. 04 -i rendkívüli  üléséről készült

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

Jelen vannak: Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Dr. Késmárki-Kodak András (képviselő)
Kiss Gyuláné (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 más 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:

125/2014.(IX. 04.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Tésztaüzem árubeszerzése
2. Különfélék

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete  alapján  jegyzőkönyv  hitelesítőt  szükséges  választani.  A szokásrend  szerint  Dr.
Késmárki-Kodak András 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:

126/2014.(IX. 04.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Dr. Késmárki-
Kodak András képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Dr. Késmárki-Kodak András képviselő



1. napirendi pont 
Tésztaüzem árubeszerzése

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Az eszközbeszerzés a közbeszerzésen belül meghirdetésre került,  erre egy ajánlat érkezett,
erről az elmúlt ülésen döntött a testület, hogy részt vehet a tárgyaláson. Az ajánlat minden
formai  és  tartalmi  kritériumnak  megfelel  és  a  közbeszerzési  döntő  bizottság  ajánlja  a
Képviselő- testületnek elfogadásra a következő határozati javaslattal együtt: 
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  –  árubeszerzés”  elnevezésű
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásában felállított Bíráló Bizottság az alábbi
határozati javaslatot terjeszti az Ajánlatkérő elé:
A  Bíráló Bizottság  azt  javasolja  az  ajánlatkérőnek,  hogy  nyilvánítsa  az  eljárást
eredményesnek, a  Hévszervíz Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek, valamint a
Hévszervíz Szolgáltató Kft. ajánlattevőt hirdesse ki az eljárás nyertesének.
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Megkérdezi ki az, akinek van kérdése, hozzászólása. Miután nem volt szavazást rendelt el.
Megkérdezi,  hogy a felolvasott határozati javaslattal egyetért-e a testület?
A szavazáson jelen volt 4 fő.
A testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

126/2014.(IX. 04.)   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  –  árubeszerzés”
elnevezésű  hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési  eljárásában a
Bíráló Bizottság határozati javaslata alapján az eljárást eredményesnek,
a  Hévszerviz  Szolgáltató  Kft.  ajánlattevő  ajánlatát  érvényesnek
nyilvánítja, valamint a Hévszerviz Szolgáltató Kft. ajánlattevőt hirdeti
ki az eljárás nyertesének.

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

Dr. Késmárki-Kodak András 
képviselő
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