
JEGYZŐKÖNYV 
 
Száma:          - 1./2012 
 
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. június 22.-én  
               15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban  megtartott üléséről. 

 Jelen vannak: 

• Gál János polgármester 
• Kleszó Tibor alpolgármester  
• Brunner Éva 
• Kelemen Károlyné 
• Nagy Béla képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  
 
Hajdu József és Kovács Béla képviselő. 

 
 Tanácskozási joggal jelen van:  

• Derekas Sándor jegyző 

Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin vezeti. 

 
Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő 
testületi tag közül   5   fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testület ülését 
megnyitja.  
 
Javaslatot tesz a soron kívüli ülés napirendi pontjára, amit a jelenlévő képviselők 5 fő igen 
szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint: 

 
 

NAPIREND 
 
NYÍLT ÜLÉS 

1.) Közbeszerzési Döntőbizottság tagjának megválasztása 
Előadó: polgármester 
 

2.) Egyebek 
Előadó: polgármester 

 
Napirendek tárgyalása: 
 

1. Közbeszerzési döntőbizottság tagjának megválasztása 
 
Gál János polgármester elmondja, hogy Vajda Zoltán  képviselő lemondása miatt van 
szükség új tagot választani a közbeszerzési döntőbizottságba, mert a temető partfalomlás 
helyreállítására kiírt közbeszerzésre az ajánlatok megérkeztek, ezeket el kell bírálni. A bíráló 
bizottság tagjának javasolja Hajdu József képviselőt, aki építészmérnök, jelenleg a miskolci 
Megyei Kórház építésén dolgozik. 



Elmondja továbbá, hogy a kiírt közbeszerzésre 3 pályázat érkezett, mind 40 millió Ft felett 
van, ezért a következő hétre tárgyalást hívott össze a közbeszerzési tanácsadó, a kivitelezés 
díjának alacsonyabbá tételére. Tájékoztatja továbbá a képviselő testületet a partfal 
helyreállítás módjáról, illetve arról, hogy szükséges lesz a telekviszonyok meghatározása. 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a közbeszerzési bíráló 
bizottság tagjelöléséhez kapcsolódó kérdéseket és 5 fő igen szavazatával ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a közbeszerzési bíráló bizottság tagjának Hajdu József 
képviselőt választja.  
 
51 / 2012. (VI. 22.) határozat  
 
Tárgy: Döntés közbeszerzési döntőbizottság tagjának megválasztásáról 

 
A Tard Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzési döntőbizottság tagjává 
Hajdu József képviselőt megválasztja 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

2. Egyebek 
 
Brunner Éva képviselő kérdezi, hogy a Pelyhe Lászlóné féle ügy mikor lett a közigazgatási 
bírósághoz beadva és ki az önkormányzat ügyvédje. 
 
A feltett kérdésre Gál János polgármester válaszol. 
 
Kelemen Károlyné képviselő kiegészítésként elmondja, hogy ő nem tudja tolerálni a 
Kossuth utcai házuk értékesítése után az óvodába érkező gyermek problémáját. 
 
Gál János polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a következő ülésük 
2012. július 3.-án 15 órai kezdettel lesz, melyre meghívta Mezőkövesd város polgármesterét 
és jegyzőjét.  
 
Mivel a jelenlévő képviselők részéről egyéb indítvány javaslat nem érkezett, ezért az ülést 
bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 

 Gál János       Derekas Sándor 
 polgármester        jegyző 


	 Gál János       Derekas Sándor

