
Jegyzőkönyv 
 
Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17-én 

16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésén. 
 
Az ülés helye: Millenniumi Ház 
 Bajót, Kossuth Lajos u 147. 
 
Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester 
 Bognár Gábor képviselő 
 Buzás Kelemen alpolgármester 
 Malagurszkiné Szabó Éva képviselő 
 Paul Zoltánné képviselő 
 Török Róbert képviselő 
 Dics Mária mb. körjegyző 
 Horváth Attiláné jegyzőkönyv-vezető 
 
Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség megállapítása után köszönti a megjelenteket, 
külön megköszöni, hogy a képviselők eleget tudtak tenni a rendkívüli ülésre szóló 
meghívónak, és az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Bognár Gábor képviselőt 
kéri fel, jegyzőkönyv-vezetőként pedig Horváth Attiláné köztisztviselőt mutatja be. 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Közbeszerzési eljárás érvénytelenítése és az AVE Zrt-vel kötendő hulladékszállítási 
szerződés megtárgyalása 
 
2.) Iskola átadás-átvételi eljárás lebonyolítása 
 
 
1. Napirend 

 

Közbeszerzési eljárás érvénytelenítése és az AVE Zrt-vel kötendő hulladékszállítási 

szerződés megtárgyalása 
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
Tóth Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a hulladékszállításra kiírt 
közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, mert az ajánlattevők nem az ajánlatkérő által 
megadott teljes mennyiségre adták meg ajánlatukat. Az eljárás eredménytelenségéről a 
képviselő-testületnek kell határozatot hoznia. Azért, hogy a háztartási hulladék továbbra is 
elszállításra kerüljön szerződést kell kötnünk a közszolgáltatás biztosítására az AVE Zrt-vel. 
 
A képviselő-testület rövid egyeztetés után e4gyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
95/2012. (XII. 17.) határozat 
: 
 
 



 
2. Napirend 

Iskola átadás-átvételi eljárás lebonyolítása 
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
Tóth Zoltán polgármester elmondja, hogy az oktatási intézmények nálunk lévő alsó tagozat 
elhelyezését szolgáló épületet állami tulajdonba kell adnunk és az erről szóló megállapodást a 
testületnek határozattal el kell fogadnia. 
 
 
96/2012. (XII. 17.) határozat 
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. az iskola átadásához szükséges megállapodást a jegyzőkönyv 1 számú melléklete 
alapján elfogadja 

2. és felhatalmazza a polgármestert az eljárás lebonyolításával és a szerződés aláírásával 

Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Az ülésen több napirend nincs, a képviselők részéről kérdés nem merül fel, Tóth Zoltán 
polgármester az ülést bezárja. 
 
 
 
 
 
 Tóth Zoltán Dics Mária 
 polgármester mb. körjegyző 
 
 
 
 
 Bognár Gábor Horváth Attiláné 
 képviselő igazgatási főmunkatárs 
 jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-vezető 
 


