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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 09. 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)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Mosdóczi Tibor (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a testület 7 fővel határozatképes. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése. 
A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt. 
A szavazáson jelen volt 7 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  7  igen  szavazattal,  nem  és
tartózkodás nélkül:

146/2014.(IX. 26.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt  szükséges választani.  A szokásrend szerint Erdős
Zsolt képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A  testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

147/2014.(IX. 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



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

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondja,  hogy a hét  elején ezzel  kapcsolatosan volt  egy testületi  ülés,  ami a  beérkezett
ajánlat formaiságát vizsgálta. Az eredményhirdetése következik a projektnek. Átadja a Bíráló
Bizottság vezetőjének a szót. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Az  előző  ülésen  mindenki  megtekinthette  az  ajánlatot.  A  kivitelező  az  ajánlatán  nem
változtatott. 
A  Bíráló Bizottság  azt  javasolja  az  ajánlatkérőnek,  hogy  nyilvánítsa  az  eljárást
eredményesnek,  az  ARADVÁRI  UNIVERSAL  Kft.  ajánlattevő  ajánlatát  érvényesnek,
valamint az ARADVÁRI UNIVERSAL Kft. ajánlattevőt hirdesse ki az eljárás nyertesének.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Kiegészítésként  elmondja,  hogy  az  ajánlati  ár  nettó  83.863.631  Ft.   A pályázat  bruttó
összköltségvetése  bruttó  124  millió  Ft.  Amennyiben  eredményesnek  hirdeti  a  Képviselő-
testület, a hétfői nappal feladásra kerülhet a pályázat. Vélhetően októberben döntés születhet
róla. Elkészült az energetikai tanulmány. A pályázaton szerezhető összpontok száma 60 pont,
ebből jelenleg 44 pontjuk van. Az energetikai tanulmányból majdnem maximális pontszámot
értek el. Egy helyen vesztenek sok pontot, hogy Báránd nincs a leghátrányosabb kistérségek
között. Így az 5 pontból nullát fognak kapni. Az ajánlat hiánypótlás nélküli, végleges ajánlatát
fenntartotta. 
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

148/2014.(IX. 26.)   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  eljárásában  felállított  Bíráló  Bizottság  határozati  javaslata
alapján az eljárást eredményesnek nyilvánítja, az  ARADVÁRI UNIVERSAL
Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek, valamint az ARADVÁRI UNIVERSAL
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

Erdős Zsolt
képviselő
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