JEGYZÕKÖNYV

amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009. augusztus 3-i rendkívüli
ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon

Jelen vannak:

Baski Gábor
Dosztály László
Vidáné Wéber Adrienn
Márkus László
Száraz Ferenc

polgármester
alpolgármester
képviselõ
képviselõ
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 StáhlyZsideg 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
pontot fogadta el:

egyhangúlag

elfogadta, és az alábbi napirendi

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D

1./ Elõterjesztés a makádi 50 férõhelyes napközi otthonos óvoda részére óvodai felszerelések
beszerzése címû közbeszerzési ajánlati felhívás elfogadására
Elõadó: Baski Gábor polgármester, a Közbeszerzési Bizottság Elnöke
2./ Elõterjesztés Makád belterületi útépítéssel kapcsolatos pályázat benyújtásáról
Elõadó: Baski Gábor polgármester

1./ Elõterjesztés a makádi 50 férõhelyes napközi otthonos óvoda részére óvodai
felszerelések beszerzése címû közbeszerzési ajánlati felhívás elfogadására
Elõadó: Baski Gábor polgármester, a Közbeszerzési Bizottság Elnöke
Baski Gábor tájékoztatta a testületet, hogy az 50 férõhelyes óvoda építésének megkezdése
után, az elfogadott mûszaki ütemterv figyelembevételével közbeszerzési szakértõ
közremûködésével elkészíttettük a közbeszerzési ajánlati felhívást, amelyben az épülõ óvoda
játszó és készségfejlesztõ eszközök, belsõépítészeti és konyhai termékek beszerzésére
keresünk ajánlattevõket. A becsült értéket a tervvel egyezõen nettó 15 millió forintban
határoztuk meg. Összesen 941 db eszköz beszerzésérõl van szó.
Az eljárás tárgyalás nélküli. A beszerzést pontosító dokumentum beszerzési ára, 30.000.-Ft +
Áfa, amely összeg a közbeszerzési szakértõt illeti, igaz a dokumentáció összeállításának
költségei is öt terhelik.
A beérkezett ajánlatok bontása, azok minõsítése, a döntési elõterjesztés elkészítése a
Képviselõ-testület Közbeszerzési Bizottságának a feladata, amelyben természetesen
közremûködik a közbeszerzési szakértõ.
Az ajánlati felhívás indításával mód lesz a nyitás elõtti felszerelésre, berendezésre.
Rövid beszélgetés után a Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül hozta meg a következõ határozatot:
88/2009 (VIII. 3.) számú Képviselõ-testületi határozat:
Makád Község Képviselõ-testülete a makádi 50
férõhelyes napközi otthonos óvoda részére óvodai
felszerelések beszerzése címû közbeszerzési
ajánlati felhívást a melléklet szerinti formában
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az ajánlati felhívás
Közbeszerzési Értesítõben történõ
megjelentetésére.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: augusztus 10.

2./ Elõterjesztés Makád belterületi útépítéssel kapcsolatos pályázat benyújtásáról
Elõadó: Baski Gábor polgármester

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

89/2009 (VIII. 3.) számú Képviselõ-testületi határozat:
Makád Község Képviselõ-testülete a makádi
belterületi utak építése, burkolása beruházás
támogatása iránt pályázatot nyújt be a
Közép-Magyarországi Régi Területfejlesztési
Tanácshoz.
A beruházás összértéke: 158.768.104.-Ft
A beruházáshoz, a pályázati kiírásban szereplõ
30%-nyi önerõt, 47.630.431.-Ft-ot, a 2009. évi
Költségvetésrõl szóló 2/2009.(II..9.) számú
rendeletben, fejlesztési céltartalékként szerepelteti.
Felhívja a tisztségviselõket a pályázat határidõre
történõ elkészíttetésére, benyújtására.
Felelõs: Baski Gábor polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: szeptember 7.

Több napirend, egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést bezárta.

