JEGYZÕKÖNYV
mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009. november 30-i ülésérõl a
Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon
Jelen vannak:
Baski Gábor
Dosztály László
Baski Mária
Kocsis Tibor
Márkus László
Száraz Ferenc
Vidáné Wéber Adrienn

polgármester
alpolgármester
képviselõ
képviselõ
képviselõ
képviselõ
képviselõ

Tanácskozási joggal részt vett:
Stáhly-Zsideg István

körjegyzõ

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a 8 fõs testületbõl 7 fõ jelen
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzõkönyv hitelesítõkre:
Dosztály Lászlóra és Kocsis Tiborra, jegyzõkönyvvezetõnek Jancsó Emõkét javasolja.
A képviselõ-testület a javaslatokat e g y h a n g ú l a g elfogadta.
Baski Gábor javaslatot tesz a napirendi pontokra, javasolja, hogy az egyebek napirendi
ponthoz vegyék fel az óvodai eszközbeszerzésre kiírt közbeszerzési pályázat visszavonását.
Vidáné Wéber Adrienn Javasolja az Egyebek napirendi ponthoz a Mikulás ünnepség
részleteirõl történõ egyeztetést.
Márkus László
Idõsek Napja is szerepeljen az Egyebek napirendben.
A Képviselõ-testület a javaslatokat 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 Makád Község Önkormányzata 2009. évi költségvetése módosítására
Elõadó: Baski Gábor polgármester
2./ Elõterjesztés Makád Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójára
Elõadó: Baski Gábor polgármester
3./ Tájékoztató Makád Község önkormányzata 2009. I - III. negyedévi költségvetési
gazdálkodásról
Elõadó: Baski Gábor polgármester

4./ Elõterjesztés Makád és Lórév Község Körjegyzõségi Hivatala 2010. évi költségvetési
koncepciójára
Elõadó: Baski Gábor polgármester
5. / Tájékoztató Makád és Lórév Község Körjegyzõségi Hivatala 2009. 1 - III. negyedévi
költségvetési gazdálkodásról
Elõadó:Baski Gábor polgármester
6./ Tájékoztató a két folyamatban levõ EU forrásból támogatott beruházás helyzetérõl
Elõadó: Baski Gábor polgármester
7./ Elõterjesztés megállapodás kötésére Lórév Község Önkormányzatával átadott pénzeszköz
átvételérõl
Elõadó: Baski Gábor polgármester
8./ Elõterjesztés FVM pályázatok benyújtásáról ( vidékfejlesztés, EMVA III. tengely
felhívásra)
Elõadó: Baski Gábor polgármester
9. Elõterjesztés Makád és Lórév Község védõnõi körzete összevonására Szigetbecse
község védõnõi körzetével
Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
10./ Elõterjesztés a testülete a Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és
Tisztítómû Tulajdonközösség Társulási Megállapodásának jóváhagyására.
Elõadó: Baski Gábor polgármester
11./ Egyebek
a./ Elõterjesztés nevelõszülõi képzés támogatására
Elõadó: Baski Gábor polgármester
b./ Elõterjesztés a „Falu Télapó Ünnepsége” rendezvény lebonyolításáról
Elõadó: Vidáné Wéber Adrienn szervezõ
c./ Elõterjesztés Közmeghallgatás idõpontjának kitûzésére
d./ Tájékoztató „Falu Karácsonyfája" állításáról
Elõadó: Baski Gábor polgármester
e./ Elõterjesztés „Idõsek Napja" rendezvényrõl
Elõadó: Baski Gábor polgármester
f./ Elõterjesztés ,,Makád Község 50 férõhelyes napközi otthonos óvoda részére
felszerelések beszerzése (játszó és készségfejlesztõ eszközök, belsõépítészeti és
konyhai termékek )” címû közbeszerzési eljárás visszavonására
Baski Gábor
A napirendi pontok elõtt tájékoztatást tart a két ülés között történt eseményekrõl:
11. 05. Pro Régió Kht. elõzetes helyszíni ellenõrzést tartott a KMOP keretein megpályázott
útpályázattal kapcsolatban. Decemberben várható a döntés.
11. 18. Pro Régió helyszíni ellenõrzést tartott a csapadékvizes pályázattal kapcsolatban,
komoly hiányosságot nem tapasztaltak.
11. 18. Megtörtént az E-hulladék gyûjtés, az önkormányzati dolgozók kiskocsikkal
begyûjtötték a feleslegessé vált elektronikai készülékeket a település lakóitól.
11.19. A Hivatal tanácstermében tájékoztatót tartott a helyi vállalkozóknak a Leader III.
tengelyében kiírt EMVA pályázatokkal kapcsolatban a Leader akciócsoport vezetõje.
11. 30. Leader pályázatra benyújtottuk a pályázatokat: 5,4 millió Ft értékben útjelzõ táblák
elhelyezésére, valamint egy Makádról szóló 174. oldalas kiadvány megjelentetésére.
- Körjegyzõ Úr részt vett az IKSZT címet elnyert településeknek tartott értekezleten, ahol azt
ígérték, hogy jövõ év február-március körül születik meg a döntés a támogatások
odaítélésérõl.
- A mai napon két kisebb vállalkozás létesített székhelyet Makádon.

- Szintén a mai napon a Közbeszerzési Bizottságjelenlétében megtörtént a TEUT pályázaton a
Kossuth Lajos utca - Kulcsi utca 1 km-es szakaszának felújítására kiírt közbeszerzés
borítékbontása. Két cég adott ajánlatot a HBG-T Kft (19,187 eFt, 5 év garancia) és a Vitép '95
Kft. (22,5 M Ft, 2 év garancia)
Az elhangzott tájékoztatót a Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül tudomásul vette.
1./ Elõterjesztés Makád Község Önkormányzata 2009. évi költségvetése módosítására
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az írásos elõterjesztést mindenkinek kiküldtük. Akinek van kérdése, észrevétele, tegye fel.
Stáhly-Zsideg István
Idén utoljára módosítjuk a költségvetést, a zárszámadás elõtt még lesz egy módosítás.

MAKÁD KÖZSÉG KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
14/2009. (XI. 30.) számú rendelete
a Makád Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésrõl szóló
2/2009. (11.9.) számú rendelet módosítására
A rendelet szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

2./ Elõterjesztés Makád Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójára
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István
A koncepció készítésekor elsõdleges szempont volt, hogy a 2010-es évi költségvetés
meghatározó tényezõje lesz a hitel visszafizetés kötelezettsége. Törekedni kell a rullírozó
hitel mielõbbi visszafizetésére, az igénybevételi kamat miatt. Jövõre az iparûzési adót már
nem az önkormányzat, hanem az APEH szedi be, ami folyamatosabb bevételi forrást jelenthet
számunkra. Ennél az adónál adóelengedésre nem került sor, csak halasztást engedélyeztünk a
hátralékosok számára.
Baski Gábor
Az iskola létszámának racionalizálásához szeretném Vidáné Wéber Adrienn segítségét kérni.
Sthály-Zsideg István
Ha nyerünk az útpályázaton, akkor értékesíteni kell az Önkormányzat felszabaduló ingatlanait
is.
Baski Gábor felolvassa a Makád község 2010. évi költségvetési koncepciójára készült
határozati javaslatot.
A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

130/2009 (XI. 30.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a 2010. évi költségvetési
koncepciót az elõterjesztés szerint elfogadja. Az alábbiak
figyelembe vételével kell a 2010. évi költségvetési tervezetet
elõkészíteni:
- A hatályos költségvetési törvényben foglaltak alapján kell a
végleges tervezetet összeállítani:
- A helyi adók tekintetében
= az iparûzési adó mértékének változatlanul hagyásával,
= az építményadó 5 %-os mértékû,
= a kommunális adó 5%-os mértékû emelésére kell rendelet
tervezetet elõterjeszteni,
- A vízdíj tekintetében 5 % emeléssel kell a javaslatot
kidolgozni,
- A bérleti szerzõdéseknél 6 % emeléssel kell igazítani a bérleti
díjnöveléseket.
- Keresni kell a lehetõséget az önkormányzati bevételi források
összetételének és mértékének növelésére,
- A kötelezõ önkormányzati feladatokon túlmenõen kiemelt
figyelmet kell fordítani az
= az igénybe vett hiteleknél a törlesztés határidõre történõ
teljesítésére, ilyen jellegû kötelezettségek tervezésére,
= óvodaépítési, csatornaépítési beruházások elszámolására,
= az útfelújítási pályázati önerõ tervezése,
= a még elbírálás alatt levõ pályázatok esetleges döntéshez
igazodó tervezésére,
= Az iskolában a normatíva feletti finanszírozási igény
ismeretében meg kell vizsgálni a létszám racionalizálás
végrehajtását,
- A felszabadult, volt Körjegyzõségi iroda és a felszabaduló
óvoda épülete hasznosítására javaslatot kell terjeszteni a
testület elé.
- vizsgálni kell az un. cafeteria juttatások változásával
kapcsolatos lehetõségeket,
- a védõnõi szolgálat átszervezésével kapcsolatos tervezésre
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: 2010. február 15.
3./ Tájékoztató Makád Község Önkormányzata 2009.I - III. negyedévi költségvetési
gazdálkodásról
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az írásos anyagot mindenki megkapta, van e kérdés, észrevétel?

Kérdés, észrevétel nem volt, a tájékoztatót a Képviselõ-testület e g y h a n g ú l a g
elfogadta.
4./ Elõterjesztés Makád és Lórév Község Körjegyzõségi Hivatala 2010. évi költségvetési
koncepciójára
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az írásos anyagot mindenki megkapta. A körjegyzõség 2010-es költségvetési koncepciójának
kialakításánál is törekedtünk a takarékos gazdálkodásra.
Baski Gábor felolvassa a Makád és Lórév Község Körjegyzõségi Hivatala 2010. évi
költségvetési koncepciójára készült határozati javaslatot.
A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
131/2009 (XI. 30.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a Makád és Lórév
Község Körjegyzõségi Hivatala 2010. évi költségvetési
koncepcióját elfogadja. A 2010. évi költségvetés tervezetét
ennek keretei között kell elkészíteni.
a./ Az un. cafeteria juttatásoknál ( étkezési utalvány,
ruházati költségtérítés, üdülési csekk ) figyelembe kell
venni a 2010-es állami költségvetést megalapozó
törvény, az Szja törvény elõírásait, valamint a
költségvetés teherbíró képességét.
b./ Vizsgálni kell a pénzügyi egységes nyilvántartás
megteremtése érdekében az integrált költségvetési
program bevezetését, figyelemmel a Magyar
Államkincstárban várható program cserére.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: 2010. február 15.
5./ Tájékoztató Makád és Lórév Község Körjegyzõségi Hivatala 2009.1 - III. negyedévi
költségvetési gazdálkodásról
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor Az írásos anyagot mindenki megkapta, van e kérdés,
észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt, a tájékoztatót a Képviselõ-testület e g y h a n g ú l a g
elfogadta.

6./ Tájékoztató a két folyamatban levõ EU forrásból támogatott
beruházás helyzetérõl
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Tájékoztatja a képviselõket, hogy az eszközbeszerzés csúszása miatt nem készül el
idén az Óvoda, december 15-én nem lesz átadás, de ennek csak Technikai akadálya van. A
holnapi nappal meg fog történni a készre jelentés, mûszakilag megkezdõdik az épület átvétele
Hideg-meleg burkolat kész, az összes villanykapcsoló a helyén, az épület külsõ színezése
elkészült, a festõk belül dolgoznak. Még három hét kell, hogy teljesen elkészüljön.
Csapadékvíz elvezetéses pályázatnak ma megtörtént a mûszaki átadása. Két
szakhatóság személyesen is jelen volt az átadásnál, a többiek nyilatkozatot küldtek. Vannak
hibák, amit az idõjárás fog megmutatni, emiatt tavasszal lesz még egy bejárás.
A hitelfelvétel is jó úton halad, egy nap csúszással megérkezett a számlánkra. A cél,
hogy minél elõbb vissza legyen fizetve.
A tájékoztatót a Képviselõ-testület e g y h a n g ú l a g tudomásul vette.

7./ Elõterjesztés megállapodás kötésére Lórév Község Önkormányzatával átadott
pénzeszköz átvételérõl
Elõadó: Baski Gábor polgármester
A csatorna-beruházással kapcsolatos 60 milliós hitelfelvételhez kellett, hogy 10 %-os önerõ
legyen a számlánkon. Ezt az összeget Lórév község biztosította számunkra, amihez egy
megállapodás megkötése szükséges. 2009. december 20-ig természetesen visszafizetjük
Lórévnek.
A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

132/2009 (XI. 30.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád község Képviselõ-testülete a határozat
mellékletét képezõ- Lórév községtõl történõ pénzeszköz
átadására irányuló Megállapodás-tervezetet elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: 2009. december 20.

8./ Elõterjesztés FVM pályázatok benyújtásáról (vidékfejlesztés, EMVA III. tengely
felhívásra)
Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Ismerteti a pályázati lehetõségeket. Sajnos a tájházat nem tudjuk megpályázni, mivel csak a
külsõ felújításra ad lehetõséget.
A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
133/2009 (XI. 30.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a Kis-Dunamenti
Vidékfejlesztési Egyesület pályázati felhívására az alábbi
témakörökben nyújt be pályázatot:
a./ közösségi tér kialakítása díszburkolással,
a projekt értéke bruttó
9 millió forint
ebbõl a saját erõ szükséglet:
1.8 millió forint,
b./ játszótér kialakítása
a projekt értéke bruttó
8 millió forint
ebbõl a saját erõ szükséglet:
1.6 millió forint,
c./ tanösvény kialakítása a parkerdõben
a projekt értéke bruttó
4 millió forint
ebbõl a saját erõ szükséglet
0,8 millió forint,
Felhívja a tisztségviselõket a pályázatok elõkészítésére,
elkészíttetésére és határidõben történõ benyújtására.
Felelõs: Baski Gábor polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: december 15.
9./ Elõterjesztés Makád és Lórév Község védõnõi körzete összevonására Szigetbecse
község védõnõi körzetével
Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Stáhly-Zsideg István
Sajnálatos módon 2006. óta nincs fõállású védõnõje a településnek. Többször lett kiírva
pályázat, eredménytelenül. Megkerestem Szigetbecse jegyzõjét és amennyiben a két
képviselõ-testület úgy dönt, akkor a két körzet összevonásra kerülne és közösen próbálnánk
meg védõnõt keresni és foglalkoztatni.
A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
134/2009 (XI. 30.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a kötelezõen ellátandó védõnõi
szolgálat biztonságos, hosszú távú fenntartása érdekében, kizárólag a
személyi feltételek hosszútávon fennálló hiánya miatt, Szigetbecse
Község Képviselõ-testületével egyetértésben, Makád község védõnõi
szolgálatát ( Lórév községgel együtt) és Szigetbecse község védõnõi
szolgálatát, Makádi székhellyel, összevonja 2010. január 1-tõl.

Felhívja a körjegyzõt az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál
(OEP), ÁNTSZ-nél a bejelentés megtételére, új mûködési engedély
megkérésére, az állás betöltésére az új feltételekkel pályázati felhívás
megjelentetésére, valamint e döntésrõl Szigetbecse község
polgármesterének értesítésére
Felelõs: Baski Gábor polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: december 31.
10./ Elõterjesztés a testülete a Ráckeve és Térsége Társult Települések
Szennyvízcsatorna és Tisztítómû Tulajdonközösség Társulási Megállapodásának
jóváhagyására
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Már több ízben tájékoztattam a Képviselõ-testületet a szennyvízcsatorna üzemeltetéssel
kapcsolatban. Két héttel ezelõtt sikerült megállapodni az öt településnek Ráckevével. A
mostani határozati javaslat a Társulási megállapodás jóváhagyásáról szól.
A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
135/2009 (XI. 30.) számú Képviselõ-testülete határozat
1. Makád község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és
Tisztítómû Tulajdonközösség Társulási Megállapodásának
melléklet szerinti módosítását annak egységes szerkezetbe
foglalásával elfogadja.
2. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: 2009. december 10.
A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
136/2009 (XI. 30.) számú Képviselõ-testületi határozat
1. Makád község Önkormányzatának Képviselõ-testülete rögzíti,
hogy Apaj, Dömsöd, Lórév, Makád Ráckeve és Szigetbecse
települési
önkormányzatok az általuk kötött Társulási
megállapodás alapján a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv) 1618. §-ában meghatározottak szerint 2010. január 1-i hatállyal
önálló jogi személyiséggel rendelkezõ költségvetési szervet
hoznak létre.
A költségvetési szerv legfontosabb adatai:
A költségvetési szerv neve: Ráckeve és Térsége Társult

Települések szennyvízcsatorna és Tisztítómû Tulajdonközösség
A költségvetési szerv székhelye: 2300 Ráckeve, Szent István tér
4. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: önállóan
mûködõ közhatalmi költségvetési szerv
A költségvetési szervjogállása: önállójogi személy
A
költségvetési
szer
tevékenységi
köre
a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. §.
(3) b, c. pontjában meghatározott kötelezõ önkormányzati
hulladékgazdálkodási feladatok ellátása:
A költségvetési szerv alapítói: Apaj, Dõmsöd, Lórév, Makád,
Ráckeve, Szigetbecse
2. A képviselõ-testület az 1. pontban meghatározott
költségvetési szerv Alapító Okiratát a melléklet szerint
elfogadja.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
Államkincstárnál a nyilvántartásba vétellel
intézkedéseket tegye meg.

a Magyar
kapcsolatos

II./ Egyebek
a./ Elõterjesztés nevelõszülõi képzés támogatására
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Bognárné Ibolya tanárnõ felvetésére összehívtuk a lakosságot, hogy lenne-e olyan család, aki
állami gondozásból kivenne gyermekeket, ezzel is növelve az oktatási intézményeink
létszámát. Egy család vállalta a nevelõszülõi képzést, akiknek természetesen át szeretnénk
vállalni tanulmányi költségeiket. Ehhez egy megállapodást írtunk alá, amit a Képviselõtestületnek is jóvá kell hagynia.
A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
137/2009 (XI. 30.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád
község
Képviselõ-testülete
Makád
Község
Önkormányzata valamint Szekerné Ficsor Anikó és Szeker
Ferenc Makád, Diófa utca 19. szám alatti lakosok között
létrejött nevelõszülõi feladatok vállalásához, ellátásához
szükséges tanfolyam elvégzéséhez nyújtott támogatásról szóló
megállapodást jóváhagyja.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: 2010. j anuár 31.

b./ Elõterjesztés a „Falu Télapó Ünnepsége” rendezvény lebonyolításáról
Elõadó: Vidáné Wéber Adrienn szervezõ
Vidáné Wéber Adrienn
Egyeztettem az ünnepségrõl az iskolaigazgatóval. Õk az iskolásoknak külön szeretnék
megtartani a télapó ünnepséget. A falu Mikulása csak az óvodásoknak és a kisebb
gyerekeknek lesz megtartva a Mûvelõdési Házban december 7.-én 17 órakor.
A tájékoztatót a képviselõk e g y h a n g ú l a g tudomásul vették.
c./ Elõterjesztés Közmeghallgatás idõpontjának kitûzésére
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Idén is döntenünk kell a Közmeghallgatás idõpontjáról.
A Képviselõ-testület rövid egyeztetés után az alábbi határozatot hozta:
138/2009 (XI. 30.) számú Képviselõ-testületí határozat
Makád község Képviselõ-testülete a 2009. évi Közmeghallgatás
idõpontját 2009. december 14.-én 17 órára tûzi ki.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: december 14.
d./ Tájékoztató „Falu Karácsonyfája" állításáról
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Tájékoztatja a jelenlévõket, hogy az idei „Falu Karácsonyfája" ünnepség megrendezését
Makád Községért Közalapítvány Kuratóriuma vállalta magára. Az ünnepség az Országzászló
melletti parkban lesz december 19-én 16 órakor.
A tájékoztatót a képviselõk e g y h a n g ú l a g tudomásul vették.
e./ Elõterjesztés „Idõsek Napja" rendezvényrõl
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az elmúlt években, decemberben mindig megrendeztük az Idõsek Napját. Legyen-e idén a
Mûvelõdési Házban Nyugdíjas Karácsony?

A Képviselõ-testület rövid vita után 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

139/2009 (XI. 30.) számú Képviselõ-testületí határozat
Makád Község Képviselõ-testülete 2009-es évben a 60. életévét
betöltött nyugdíjas lakosokat Karácsonyi üdvözlõlappal
köszönti. Az üdvözlõlap költségét a 2009-es költségvetés terhére
biztosítja.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: december 23.
f./ Elõterjesztés „ Makád Község 50 férõhelyes napközi otthonos óvoda részére
felszerelések beszerzése (játszó és készségfejlesztõ eszközök, belsõépítészeti és
konyhai termékek )„ címû közbeszerzési eljárás visszavonására
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az elsõként kiírt közbeszerzési eljárás érvénytelen volt, másodszorra is kiírtuk. Közben azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy nem közbeszerzés köteles az eszközbeszerzés, ezért kell
visszavonni az ajánlati felhívást.
A Képviselõ-testület rövid vita után 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
140/2009 (XI. 30.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a „Makád Község 50
férõhelyes napközi otthonos óvoda részére felszerelések
beszerzése (játszó és készségfejlesztõ eszközök, belsõépítészeti
és konyhai termékek),, címû közbeszerzési eljárás, 2009.
október 14-i keltezésû ajánlati felhívását visszavonja.
Felhívja a körjegyzõt gondoskodjék a közbeszerzési szakértõvel
egyeztetett módon az ajánlati felhívás visszavonásáról.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: december 15.

