
J E G Y Z Õ K Ö N Y V

amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009. június 10-i rendkívüli ülésérõl 
a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon

Jelen vannak:  Baski Gábor polgármester
Dosztály László alpolgármester
Vidáné Wéber Adrienn         képviselõ
Márkus László képviselõ
Száraz Ferenc képviselõ

Tanácskozási joggal részt vett:

Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

Baski Gábor
Megnyitja a rendkívüli ülést, köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a 8 fõs testületbõl 5
fõ jelen van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzõkönyv 
hitelesítõkre: Vidáné Wéber Adriennre és Száraz Ferencre, jegyzõkönyvvezetõnek Stáhly-
Zsideg Istvánt javasolja.

A képviselõ-testület a javaslatokat  e g y h a n g ú l a g  elfogadta.

Baski Gábor javaslatot tesz az ülés egyetlen napirendi pontjára

A Képviselõ-testület a javaslatot   e g y h a n g ú l a g   elfogadta, és az alábbi napirendi 
pontokat fogadta el:

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D

1./ Elõterjesztés a makádi csapadékvíz elvezetõ rendszer felújítására, befogadó tó 
 revitalizációjára címû projekt közbeszerzési eljárásának indítására
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

2./ Elõterjesztés a TEUT pályázattal kapcsolatos önerõ vállalás pontosításáról
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

1./ Elõterjesztés a makádi csapadékvíz elvezetõ rendszer felújítására, befogadó tó 
 revitalizációjára címû projekt közbeszerzési eljárásának indítására 
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Tájékoztatta a testületet, hogy az óvoda beruházás kapcsán merült fel, hogy az EU-s 
projektekhez igénybe vett elõlegek esetében a munkát meghatározott idõben meg kell 



kezdeni, sõt bizonyos kifizetéseket az igénybevételtõl számított 6 hónapon belül teljesíteni 
kell. Ezért a csapadékvíz elvezetés címû projekt megkezdését is fel kell gyorsítani tekintettel 
arra, hogy már az elõleg felvételére sor került.
A közbeszerzési szakértõvel megkezdtük az elõkészítõ munkákat és az elõre kalkulált fíx 
idõpontok miatt nem várhattuk meg a következõ soros ülést, hanem most rendkívüli ülés 
keretében kell az új eljárást megindítani, az ajánlati felhívást elfogadni. Így is augusztus 
elején lehet megkezdeni a kivitelezést.
Áprilistól változott a közbeszerzési törvény, már az új szabályok szerint állítottuk össze a 
menetrendet, az ajánlati felhívást.
A Közbeszerzési Szabályzatunk megfelelõ az eljárás indítására, de a késõbbiekben majd 
módosítani kell.
Nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy a döntéshozatalban részt vevõk részt vehessenek a 
bizottsági elõkészítõ szakaszban, így a Képviselõ-testület Közbeszerzési Bizottság 
összetételén lehetõség van változtatni.
Javasolja, hogy a korábbi bizottságba a testületi tagok kerüljenek a nagyobb testületi kontrol 
miatt.  
Az elõkészítés után az új bizottság összetételére az alábbiak szerint tesz javaslatot. Elnök 
legyen a polgármester, jogi szakértõ a körjegyzõ, pénzügyi szakértõ a pénzügyi bizottság 
elnöke, a szakmai szakértõ pedig a feladattól függõen kerüljön a bizottságba, természetesen a 
közbeszerzési tanácsadó is a bizottság tagja.

Rövid egyeztetés után a Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül hozta meg a következõ határozatot:

  82/2009 (VI. 10.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád község Képviselõ-testülete a Csapadékvíz 
elvezetõ rendszer felújítása, befogadó tó revitalizációja 
címû beruházás kivitelezõjének kiválasztására irányuló 
közbeszerzési ajánlati felhívás szövegét a melléklet 
szerint jóváhagyja.
Felhívja a tisztségviselõket, a közbeszerzési bizottság 
tagjait gondoskodjanak a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáról, a javaslat képviselõ-testület elé 
terjesztésérõl.
A beruházás projektmenedzserének Baski Gábor 
polgármestert, míg a mûszaki vezetõjének Dosztály 
László alpolgármestert nevezi ki. Feladataikat a projekt 
terv határozza meg, díjazásuk a projekt pályázati 
dokumentációja és a támogatási szerzõdés szerint 
történik.
Felelõs: Baski Gábor polgármester, a bizottság elnöke

 Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: június 12.

Baski Gábor részletesen ismertette az ajánlati felhívás szövegét, amelyet video kivetítõn 
követtek a képviselõk.
Pár kérdés, tisztázás után, a Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:



   83/2009 (VI. 10.) számú Képviselõ-testületi határozat
  Makád Község Képviselõ-testülete a Közbeszerzési

  Bizottságát újjászervezi, tagjait az alábbiak szerint nevezi 
 ki:
 Elnök: Baski Gábor polgármester,
 tagjai: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ, jogi szakértõ,

  Kátai Péter mûszaki ügyintézõ,
  Dosztály László alpolgármester, szakmai szakértõ,

 Molnár Pál közbeszerzési szakértõ
 A korábbi bizottsági tagoknak megköszöni a 
 felelõsségteljes munkát.
 Felelõs: Baski Gábor polgármester,

  Stáhly-Zsideg István körjegyzõ,
 Határidõ: június 12.

2./ Elõterjesztés a TEUT pályázattal kapcsolatos önerõ vállalás pontosításáról
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

Stáhly-Zsideg István szóbeli elõterjesztésében tájékoztatta a testületet, hogy a 
65/2009.(V.11.) számú határozat alapján benyújtott - szilárd burkolatú utak felújítása 
támogatása érdekében készült -  pályázat önerõ részét ( 10.118.988.-Ft ) a Képviselõ-testület a 
2009.  évi költségvetésében a Költségvetési rendelet 1/a. számú, A mûködési és fejlesztési 
célú bevételek és kiadások alakulása ( Mérleg táblázat ) II. fejezet, Felhalmozási célú 
bevételek, kiadások táblázat 4. Céltartalék megnevezésû sorában tartalmazza.
Erre a döntésre a pályázat kiegészítése miatt van szükség tekintettel arra, hogy a benyújtásról 
szóló határozat ezt ilyen pontossággal nem jelölte meg.

A Képviselõ-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta 
meg a következõ határozatot:

 84/2009 (VI. 10.) számú Képviselõ-testületi határozat
  Makád Község Képviselõ-testülete a TEUT pályázathoz  

 szükséges önerõt, 10.118.988.-Ft-ot, a 2009. évi          
 költségvetésében biztosítja.
 Ezen összeget a 2009.  évi költségvetésében a           

  Költségvetési rendelet 1/a. számú, A mûködési és 
 fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulása ( Mérleg 

  táblázat ) II. fejezet, Felhalmozási célú bevételek, 
 kiadások táblázat 4. Céltartalék megnevezésû sora 
 tartalmazza.

  Felelõs: Baski Gábor polgármester 


