
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. május 5-i   r e n d k í v ü l i  

üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon 

 

Jelen vannak:            Baski Gábor   polgármester 

                                    Dosztály László                    alpolgármester 

   Márkus László   képviselő 

 Száraz Ferenc   képviselő 

            Vidáné Wéber Adrienn 

 

Tanácskozási joggal részt vett: 

    

   Stáhly-Zsideg István  körjegyző 

 

Baski Gábor 

Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 5 fő jelen 

van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: 

Márkus Lászlóra és Száraz Ferencre. Jegyzőkönyvvezetőnek a körjegyzőt javasolja. 

 

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

 

Baski Gábor javaslatot tesz a napirendi pontokra.  

 

A képviselő-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./ Előterjesztés Makád közlekedésének fejlesztése című közbeszerzési eljárás      

     eredményének megállapítására 

     Előadó: Baski Gábor polgármester 

 

2./ Előterjesztés Makád közlekedésének fejlesztése című beruházás műszaki     

     ellenőrének megbízására    

     Előadó: Baski Gábor polgármester 

 

3./ Előterjesztés Makád közlekedésének fejlesztése című beruházás projekt     

     menedzsmenti feladatainak megbízására    

     Előadó: Baski Gábor polgármester 

 

 

1./ Előterjesztés Makád közlekedésének fejlesztése című közbeszerzési eljárás      

     eredményének megállapítására 

     Előadó: Baski Gábor polgármester 

Baski Gábor tájékoztatta a testületet, hogy az újabb ajánlati felhívásra 10 ajánlat érkezett. 

A megfelelő hiánypótlási lehetőséget egy ajánlattevő kivételével az érdekeltek teljesítették. 



A Bíráló Bizottság a közbeszerzési tanácsadó segítségével az ajánlatokat értékelte, 

megállapította, hogy egy ajánlattevő nem egészítette ki ajánlatát, így az eljárásból ki kell 

zárni. A cég képviselője közölte telefonon, hogy ismerve a beérkezett ajánlatok tartalmát nem 

kívánnak indulni az eljárás további szakaszaiban. A 9 érvényes ajánlat értékelésre került és az 

előre  meghirdetett szempont rendszer alapján. Az eredményt a bemutatott határozati 

javaslatok tartalmazzák. 

 

Száraz Ferenc reméli,. hogy az eljárás megfelel minden jogszabályi előírásnak és nem lesz 

jogorvoslati eljárás, mert az veszélyeztetné a projekt eredményességét. A nyertesnek javasolt 

cég ismerős az útépítésben, abban  megbízhatónak ismerjük. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

                68/2011 ( V.5.) számú Képviselő-testületi határozat: 

                                     Makád község Képviselő-testülete a Makád közlekedésének fejlesztése 

                                     című közbeszerzési ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatok bírálatáról   

                                     szóló javaslattal egyezően a 

                                     MÉLYKÖZÉP  Kft ( 1215 Bp. Vasa u- 14. ) ajánlattevő ajánlatát 

                                     érvénytelennek  nyilvánítja, az eljárás további részéből  kizárja. 

                                     A HE-DO Kft ( 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka u. 1.),  

                                     Magyar Aszfalt Kft (1135 Bp. Szegedi út 35-37), 

                                     Signum Alfa Sped Kft ( 1135 Bp. Szegedi út 35-37), 

                                     Swietelsky Magyarország Kft ( 1117 Bp. Irinyi J. u. 4. ), 

                                     SOLTÚT Kft ( 6320 Solt, Kecskeméti út  34. ), 

                                     VITÉP’ 95 Kft (23129 Szigetújfalu, Fő u. 1/a ), 

                                     GORDIUSZ Kft ( 2373 Dabas, Kossuth L.u. 1), 

                                     HBG-T Építőipari Kft ( 2400 Dunaújváros, Lokomotív u. 21. ), 

                                     COLAS ÚT Zrt. ( 1103 Bp. Sibrik  Miklós út 30.)  

                                     ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.    

                                     Felelős: Baski Gábor polgármester 

  Stáhly-Zsideg István körjegyző 

                                     Határidő: azonnal 

                                                        

 

                                     69/2011 ( V.5.) számú Képviselő-testületi határozat: 

                                     Makád község Képviselő-testülete a Makád közlekedésének fejlesztése 

                                     című közbeszerzési ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatok bírálatáról   

                                     szóló javaslattal egyezően a 

                                     HBG-T Építőipari Kft ( 2400 Dunaújváros, Lokomotív u. 21. ), 

                                     ajánlattevőt nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja. a 

                                     Magyar Aszfalt Kft (1135 Bp. Szegedi út 35-37), ajánlatevőt második  

                                     helyezett ajánlattevőnek nyilvánítja. 

                                     Felhatalmazza a tisztségviselőket, hogy a jogorvoslati határidő lejárta  

                                     után a nyertesnek nyilvánított ajánlattevővel a szerződést írják alá. 

                                     Felelős: Baski Gábor polgármester 

  Stáhly-Zsideg István körjegyző 

                                    Határidő: május 20. 

 

 



 

2./ Előterjesztés Makád közlekedésének fejlesztése című beruházás műszaki     

     ellenőrének megbízására    

     Előadó: Baski Gábor polgármester 

 

Baski Gábor elmondotta, hogy a nyertesnek hirdetett cég ajánlata alacsonynak tűnik, de mi 

nem engedhetjük meg magunknak, hogy a munka nem kiváló minőségű legyen. 

Rung József már segítette a közbeszerzés előkészítését, költségvetést vizsgált felül, amely 

része lett az ajánlati felhívásnak. Már dolgozott nálunk a csapadékvíz elvezető rendszer 

műszaki ellenőreként és szigorú volt, minden előírást betartatott, ennek ellenére a kivitelező 

elfogadta minden javaslatát. A elkészült munka jó  minőségű lett. 

Elvállalná ezt a munkát is. 

 

Márkus László egyetért azzal, hogy a korábbi szintén nagy volumenű munkát jól vezényelte 

le a műszaki ellenőr. A polgármesterrel együttműködve biztosított a magas színvonalú 

műszaki ellenőrzés. Ilyen nagyságrendű útépítés biztos nem lesz a faluban még egyszer, így 

ennek tökéletesnek kel lenni. 

 

 

A Képviselő-testület rövid vita után 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

                                     70/2011 ( V.5.) számú Képviselő-testületi határozat: 

                                     Makád község Képviselő-testülete a Makád közlekedésének fejlesztése 

                                     című beruházás műszaki ellenőrének Rung József  2335 Taksony,  

                                     Akácfa utca 34. szám alatti lakost bízza meg a mellékelt Megbízási  

                                     szerződésben foglalt feltételek alapján. 

                                     Felhatalmazza a tisztségviselőket, hogy a kivitelezővel kötendő  

                                     szerződéssel egyidejűleg e szerződést is írják alá. 

                                     Felelős: Baski Gábor polgármester 

                                                   Stáhly-Zsideg István körjegyző 

                                    Határidő: május 20. 

 

  

 

3./ Előterjesztés Makád közlekedésének fejlesztése című beruházás projekt     

     menedzsmenti feladatainak megbízására    

     Előadó: Baski Gábor polgármester 

Baski Gábor elmondotta, hogy a pályázat adminisztratív végig vezetése, majd az elszámolás 

olyan speciális tudást igényel, amelyet a Hivatal nem tud levezényelni, így a korábbiaknak 

megfelelően külsős céget kell felkérni erre a feladatra. A pontos elszámolás is a projekt 

menedzsment feladata, ennek sikerén sok múlik, milliók múlnak ezen. 

Az sem  mindegy, hogy ez a cég mennyire ismerős a pályázat kezelőnél, milyen a kapcsolata. 

 

 

 

 

 

 



A Képviselő-testület rövid vita után 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

                                     71/2011 ( V.5.) számú Képviselő-testületi határozat: 

                                     Makád község Képviselő-testülete a Makád közlekedésének fejlesztése 

                                     című beruházás projekt menedzsmenti feladatainak ellátásával az INIS  

                                     BUSINESS Kft-t ( 1078 Bp. Marek J. u. 22. )bízza meg a mellékelt     

                                     Megbízási szerződésben foglalt feltételek alapján. 

                                     Felhatalmazza a tisztségviselőket, hogy a kivitelezővel kötendő  

                                     szerződéssel egyidejűleg e szerződést is írják alá. 

                                     Felelős: Baski Gábor polgármester 

                                                   Stáhly-Zsideg István körjegyző 

                                    Határidő: május 20. 

 

 

 

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta. 

 

 

 

    

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

 

           B a s k i   G á b o r     Stáhly-Zsideg István 

    polgármester             körjegyző 

 

 

 

       M á r k u s   L á s z l ó           S z á r a z   Ferenc  

       jegyzőkönyv-hitelesítő        jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 


