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J e g y z ő kö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2015. 06. 23 -i rendkívüli  üléséről készült

Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak:  Erdős Zsolt (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Koroknai Béla Sándor (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)
Ulveczki Lajosné (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen megjelenni nem tudott,
ezért  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  foglaltak  szerint  a  Pénzügyi  Gazdasági  és
Ügyrendi Bizottság elnöke vezeti az ülést. 

Koroknai Béla Sándor Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 5 fővel határozatképes. 
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Majoros
Csaba képviselő következik.
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:

77/2015.(VI. 23.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Majoros
Csaba képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Majoros Csaba képviselő

Koroknai Béla Sándor Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Előterjesztette  a  napirendi  pontokat.  Megkérdezi  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal
kapcsolatosan javaslata, előterjesztése.
A képviselőknek 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:

78/2015.(VI. 23.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1.  A  „KEOP-2015-5.7.0  Középületek  kiemelt  jelentőségű
épületenergetikai  fejlesztése”  projekthez  kapcsolódó
közbeszerzési  eljárásban  az  ajánlattevő  tárgyaláson  való
részvételéről történő döntéshozatal



2. Különfélék

1. napirendi pont
A  „KEOP-2015-5.7.0  Középületek  kiemelt  jelentőségű  épületenergetikai  fejlesztése”
projekthez  kapcsolódó  közbeszerzési  eljárásban  az  ajánlattevő  tárgyaláson  való
részvételéről történő döntéshozatal

Koroknai Béla Sándor Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót jegyző úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja,  hogy  az  ARADVÁRI  UNIVERSAL  Kft.  ajánlata  a  formai  szempontoknak
megfelel.  Volt  egy  hiánypótlás,  ami  határidőre  beérkezett.  A  Bíráló  Bizottság  határozati
javaslata, hogy az ajánlatkérő állapítsa meg az ARADVÁRI UNIVERSAL Kft. ajánlattevő
szerződés teljesítésére való alkalmasságát, és a kizáró okok hatálya alatt állásának hiányát,
továbbá  biztosítson  lehetőséget  az  eljárásban  esedékes  tárgyaláson  történő  részvételre  az
ARADVÁRI UNIVERSAL Kft. ajánlattevő részére. A holnapi nap lesz a tárgyalás
Koroknai Béla Sándor Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás? 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:

79/2015.(VI. 23.)   KT határozat:  
Báránd Község Önkormányzat képviselő testülete ,,A ,,KEOP-
2015-5.7.0  Középületek  kiemelt  jelentőségű  épületenergetikai
fejlesztése”  elnevezésű  projekt  keretében  megvalósuló  Báránd
Községi  Önkormányzat  Általános  Iskola  komplex  energetikai
fejlesztése”  elnevezésű  a Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja szerinti
hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési  eljárásban
felállított  Bíráló  Bizottság  határozati  javaslata  alapján
megállapítja  az  ARADVÁRI  UNIVERSAL  Kft.  ajánlattevő
szerződés  teljesítésére  való  alkalmasságát,  és  a  kizáró  okok
hatálya  alatt  állásának hiányát,  továbbá lehetőséget  biztosít  az
eljárásban  esedékes  tárgyaláson  történő  részvételre  az
ARADVÁRI UNIVERSAL Kft. ajánlattevő részére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: Azonnal

Különfélék napirendi pont keretében hozzászólás nem hangzott el, így Koroknai Béla Sándor
a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke az ülést bezárta.

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
   polgármester H.                                                    jegyző
         

Majoros Csaba
képviselő
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