
1 
 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2015. május 08. napján 
megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 
 
Jelen voltak:  Búza Zsolt   polgármester 
                        Lépné Soós Anita   alpolgármester 
                        Csépe István   képviselő 
  Mihályné Tóth Margit   képviselő 
                        Dr. Orosz Éva   képviselő 
                        Dr. Faragó Péter   mb. jegyző  
      
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Az ülés napirendi pontjai: 
 

1.) TIOP 3.2.3.A/13/1-2014-0001 kódszámú pályázat, bútorbeszerzés döntés jóváhagyása 
Előadó: Búza Zsolt polgármester 
 

  
Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat. Megállapítja, 
hogy a képviselő-testület határozatképes.  
 

I. napirendi pont:  

TIOP 3.2.3.A/13/1-2014-0001 kódszámú pályázat, bútorbeszerzés döntés jóváhagyása 

Ea.: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt polgármester: Beszerzési eljárás során 3 árajánlatot kértünk, Zsombó Szolgáltató 
Kereskedelmi Kft.-től, NORBO-ÉP Kft.-től, és a MIKSI BAU Kft.-től. A három árajánlat be 
is érkezett. 13.367.039.- Ft a Zsombó Szolgáltató Kereskedelmi Kft.-től, a NORBO-ÉP Kft.től 
14.785.315.- Ft, a MIKSI BAU Kft-től bruttó 15.996.821.- Ft-os árajánlat érkezett. 
Tisztelettel javasolnám a legolcsóbb árajánlat elfogadását a Tisztelt képviselő-testület felé és 
van hozzá egy határozati javaslat is, amit szeretnék ismertetetni és felolvasni.  
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 

 
Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „TIOP 3.2.3 .A-13/1-
2014-0001 kódszámú pályázat, bútorbeszerzés döntés jóváhagyása ” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. Baks Község Önkormányzat Képviselő – testülete jóváhagyja a Polgármester által a 
TIOP 3.2.3.A-13/1-2014-0001 kódszámú pályázattal kapcsolatos bútorbeszerzési 
közbeszerzési eljárásban hozott, az eljárás nyertesére vonatkozódöntését.  
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Búza Zsolt polgármester: Van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való? Ha nincsen, akkor én 
tisztelettel kérem elfogadni a határozati javaslatot. Aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, 
jelezze.  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
66/2015.( V.08.)    határozat 

Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „TIOP 
3.2.3 .A-13/1-2014-0001 kódszámú pályázat, bútorbeszerzés döntés 
jóváhagyása ” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
2. Baks Község Önkormányzat Képviselő – testülete jóváhagyja a 
Polgármester által a TIOP 3.2.3.A-13/1-2014-0001 kódszámú pályázattal 
kapcsolatos bútorbeszerzési közbeszerzési eljárásban hozott, az eljárás 
nyertesére vonatkozódöntését.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Búza Zsolt polgármester 
 
A határozatról kivonaton értesítést kapnak: 
1. Búza Zsolt polgármester; 
2. Dr. Faragó Péter – mb. jegyző 
3. Gazdálkodási Csoport  
4. Valkony Károly TIOP 3.2.3.A-13/1-2014-0001 projektmenedzser  

 

 
 

Búza Zsolt polgármester: Én tisztelettel megköszönöm a képviselő társaimnak a 
megjelenést. Az ülést lezárom, ezáltal eleget tettünk a hiánypótlásnak. 
 

  K.m.f.  

 

Búza Zsolt                                      Dr. Faragó Péter  
polgármester        mb. jegyző 


