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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 09. 24 -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)
Dr. Késmárki-Kodak András (képviselő)
Mosdóczi Tibor (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a testület 5 fővel határozatképes. 
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:

142/2014.(IX. 24.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Különfélék

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Erdeiné
Hákli Ildikó képviselőt 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:

143/2014.(IX. 24.)   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



1. Különfélék

Általános Iskola komplex energetikai felújítása Bárándon a KEOP-2014-4.10.0/F
azonosítószámú projekt közbeszerzésével kapcsolatos döntéshozatal

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző úrnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja,  hogy a közbeszerzési  eljárásban az  ajánlati  felhívásra  megérkezett  az  Aradvári
Universal  Kft.  ajánlata.  Ezt  a  Bíráló  Bizottság  megvizsgálta.  Javasolja,  hogy az  Aradvári
Universal  Kft.  a ma délután tartandó tárgyaláson részt  vehessen.  Formailag és tartalmilag
megfelel az ajánlat.
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  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:

144/2014.(IX. 24.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
„Általános Iskola komplex energetikai felújítása Bárándon a
KEOP-2014-4.10.0/F  azonosítószámú  projekt  keretében”
elnevezésű  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési
eljárásban  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  az  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 az
eljárásban esedékes tárgyaláson való részvétel jogát.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Kérelem molinó kihelyezésére

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondja, hogy Dr.  Kovács  Miklós  polgármester  jelölt  a
Képviselő- testület hozzájárulását kéri molinó kihelyezésére.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  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:



145/2014.(IX. 24.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testülete úgy határoz,
hogy  Dr.  Kovács  Miklós  polgármester  jelölt  kérelmének
megfelelően,  molinó  kihelyezését  a  „Mozi”  épültére,  az
önkormanyzati  tulajdonú  épuletek,  közintézmények
partrendezvényekre,politikusi  megjelenésekre  történő
igénybevételéről  szóló   7/2006.  (III.  14.)  sz.  KT  rendeletben
foglaltak  szerint  engedélyezi.
Felhatalmazza  az  alpolgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges
intézkedések  megtételére.

Felelős:            Ulveczki Lajosné alpolgármester
   Dr. Kiss Gyula jegyző

                 Határidő: azonnal

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

k.m.f.

Ulveczki Lajosné Dr. Kiss Gyula
    alpolgármester                    jegyző

Erdeiné Hákli Ildikó
képviselő
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