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JEGYZŐKÖNYV
felvéve Leányvár Község Képviselő-testületének 2010. augusztus 10. napján tartott ülésén
Az ülés helye: Leányvár Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében
Az ülésen megjelentek:
A képviselő-testület tagjai:
Tóth János polgármester
Papp Pál alpolgármester
Boros László képviselő
Frank György képviselő
Hanzelik Gábor képviselő
Kovács István képviselő
Misikné Lóczki Irén képviselő
Meghívott vendég:
Dr. Holicska Judit jegyző
Kertész Tiborné adóhat. főea.
Tóth János: Köszönti a megjelenteket. megállapítja, a Képviselő-testület megválasztott létszáma 10
fő, jelen van 6 fő, a képviselő-testület határozatképes. Juhos Tamás, Adamik Sándor és Csobán Zoltán
jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Megkérdezte, hogy a napirenddel egyetért-e a testület? A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal a
napirendet elfogadta.

1.Napirendi pont

Döntés a közétkeztetési pályázatról
Tóth János előzetesen ismertette a Közbeszerzési Bizottság javaslatát a közétkeztetés tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozóan.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
67/2010.(VIII.10.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság írásbeli szakvéleménye alapján –
annak indokait elfogadva – úgy dönt, hogy a KÖZÉTKEZTETÉS tárgyában kiírt egyszerű meghívásos
közbeszerzési eljárásában a nyertes ajánlattevő a Jász Gazdi Kft. Tekintettel arra, hogy az ajánlatok
elbírálása során – figyelemmel a részszempontként megállapított pont- és súlyszámokra – a legtöbb
értékelési pontszámot kapta. Leányvár község Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt
hogy hirdesse ki a közbeszerzési eljárás eredményét. Továbbá felhatalmazza Tóth János polgármestert
a vonatkozó szerződések aláírására.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
Tóth János elmondta, hogy az áremelkedés miatt módosítani szükséges a szociális rendelet 1. számú és
3. számú mellékletét.
Hanzelik Gábor nem értett egyet a javaslattal, mert nem volt rendesen előkészítve a tervezet.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a következő ülésen tárgyalja a rendelet-tervezetet.

II. Napirendi pont

Döntés a Szavazatszámlálási Bizottság tagjainak megválasztásáról
A jegyző ismertette az előzőleg írásban kiadott előterjesztést.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
68/2010.(VII.10.) számú Képviselő-testületi
Határozat

Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottsága tagjának és póttagjainak a következő személyeket választja:
Domavári Zsanett, Baumstark Éva, Csizmadia Edina, Széles Szabina, Grósz Klementina
továbbá a 2. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága tagjának és póttagjainak a
következő személyeket választja: Kollár László, Neubauer Istvánné, Kovács Anna,
Berényiné Leányvári Andrea, Mollerné Vojácsek Brigitta, Izsákné Leányvári Renáta
a Kisebbségi Önkormányzati képviselők választására kijelölt Szavazatszámláló
Bizottsága tagjának és póttagjainak a következő személyeket választja: Greschné Kovács
Piroska, Zinkné Szabó Katalin, Zvér József , Teknős Magdolna, Bújdosó Lajosné
Horváth Katalin.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
III. Napirendi pont

Döntés a közmeghallgatás időpontjának kiírásáról
Tóth János 2010. szeptember 21-ét javasolta a közmeghallgatás időpontjának.
Hanzelik Gábor nem értett egyet azzal, hogy hétközben legyen közmeghallgatás, véleménye szerint
pénteki napra kellene tenni.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
69/2010.(VII.10.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közmeghallgatást a képviselő-testület 4 éves
munkájáról 2010. szeptember 21-én 18 órakor tartja a Múvelődési Házban.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tóth János: Az ülésen más nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
K.m.f.
Tóth János
polgármester

Dr. Holicska Judit
jegyző

Hitelesítők

Kovács István és Boros László

