
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

amely készült Makád község Képviselő-testületének 2010. november 23-i üléséről a 
Körjegyzőségi Hivatal tárgyalójában. 
 
 

Jelen vannak: 
Baski Gábor    polgármester 
Dosztály László  alpolgármester 
Baski Mária   képviselő 

   Márkus László   képviselő 
dr. Papp Botond Eörs  képviselő 
Száraz Ferenc   képviselő 
Vidáné Wéber Adrienn képviselő 

 
Tanácskozási joggal részt vett: 
    
   Stáhly-Zsideg István  körjegyző 
 
 
Baski Gábor polgármester 
 
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a 7 fős testületből 7 fő jelen 
van, így az határozatképes. 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Száraz Ferenc és Vidáné Wéber Adrien   
jegyzőkönyvvezetőnek,  Jancsó Emőkét javasolja. 
 
                                             A Képviselő-testület a javaslatokat  e g y h a n g ú l a g  elfogadta. 
 
 
Baski Gábor javaslatot tesz a napirendi pontra.  
 
1./ Előterjesztés a Makád község közlekedésének fejlesztése című projekt közbeszerzési     
     eljárásának indítására  
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
 
A képviselő-testület a javaslatot  e g y h a n g ú l a g  elfogadta. 
 
 
1./ Előterjesztés a Makád község közlekedésének fejlesztése című projekt közbeszerzési   
     eljárásának indítására  
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
Tájékoztatta a testületet, hogy az év közepén kapott értesítés szerint EU-s támogatással 
pályázati nyertesek vagyunk a Makád község közlekedésének fejlesztése című projekttel, 
amely szerint a község belterületén 6 utcában nyílik lehetőség útépítésre, burkolatépítésre. 
A költségvetés helyzete miatt 2010-ben nincs mód a saját erő finanszírozására, így a 



választások előtti bejelentéshez igazodóan 2011-ben kívánjuk a projektet megvalósítani. 
A beruházást a pályázati feltételek szeri9nt 2012 év végéig lehetne befejezni. 
A kivitelezést márciusban, legkésőbb áprilisban kezdenénk meg és a nyárra már új utakon 
járhatnának az emberek. Ehhez most kell a közbeszerzési eljárást megindítani. 
A közbeszerzési szakértővel megkezdtük az előkészítő munkákat és az előre kalkulált fíx 
időpontok miatt nem várhattuk meg a következő soros ülést, hanem most rendkívüli ülés 
keretében kell az új eljárást megindítani, az ajánlati felhívást elfogadni.  
Nyártól több alkalommal változott a közbeszerzési törvény, már az új szabályok szerint 
állítottuk össze a menetrendet, az ajánlati felhívást. 
Ennek alapján év elején lehetne a kivitelező kiválasztásában dönteni. tartani tudnánk az 
eredeti határidőket. 
A Közbeszerzési Szabályzatunk megfelelő az eljárás indítására, de a későbbiekben majd 
módosítani kell. 
A Közbeszerzési Bizottság összetételén változtatni kell, mivel az év közben bevezetett 
összeférhetetlenségi szabályok szerint, aki részt vesz a döntéshozatali eljárásban nem lehet 
tagja a Közbeszerzési Bizottságnak a munkájában. 
Javasolja, hogy a bizottságba a Hivatal szakemberei kerüljenek, akik eleve részt vesznek a 
közbeszerzési eljárás előkészítésében. A javasolt személyek mind felsőfokú végzettséggel és 
nagy rutinnal rendelkeznek a feladat ellátásához. 
Az előkészítés után az új bizottság összetételére az alábbiak szerint tesz javaslatot. Elnök, jogi 
szakértő legyen a körjegyző, pénzügyi szakértő a könyvelő, a szakmai szakértőként pedig a 
műszaki szakértő kerüljön a bizottságba, természetesen a közbeszerzési tanácsadó is a 
bizottság tagja. 
 
Száraz Ferenc 
A Közbeszerzési Bizottság eddig is nagyon szakmai munkát végzett, szinte csak a 
közbeszerzési szakértő által elmondottakat hagyta jóvá. A döntés úgyis a testület hatásköre 
marad és részletesebb javaslatot fogunk igényeli a döntés alátámasztásához. 
Egyetért a javaslattal. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg a 
következő határozatait: 
 
 
                                                          123/2010 (XI. 23.) számú Képviselő-testületi határozat 
                                                          Makád község Képviselő-testülete a Közbeszerzési    
                                                          Szabályzatában megjelölt Közbeszerzési Bizottságot   
                                                          újjászervezi az alábbiak szerint: 
                                                          Stáhly-Zsideg István jogi szakértő, elnök, 
                                                          Antal Mária pénzügyi szakértő, tag, 
                                                          Kátai Péter műszaki szakértő, tag, 
                                                          Molnár Pál közbeszerzési szakértő, tag 
                                                          Felhívja az újonnan választott Közbeszerzési Bizottságot   
                                                          a közbeszerzési eljárások jogszerű lefolytatására. 
                                                          Felelős: Stáhly-Zsideg István Bizottság elnöke, 
                                                          Határidő: november 24. 
                                                                   
 
 
 



 
                                                           124/2010 (XI. 23.) számú Képviselő-testületi határozat 

Makád község Képviselő-testülete a Makád község 
közlekedésének fejlesztése című beruházás 
kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési 
ajánlati felhívás szövegét a melléklet szerint jóváhagyja. 
Felhívja a tisztségviselőket, a közbeszerzési bizottság 
tagjait gondoskodjanak a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáról, a javaslat képviselő-testület elé 
terjesztéséről. 
Felelős: Baski Gábor polgármester,  
              Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határid ő: november 24. 
 
 

 
A polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az ülést bezárta. 
 
 

 


