JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. január 19-i rendkívüli
üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon
Jelen vannak:
Baski Gábor
Dosztály László
Márkus László
Száraz Ferenc
Vidáné Wéber Adrienn

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:
Stáhly-Zsideg István
dr. Molnár Pál

körjegyző
közbeszerzési szakértő

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:
Vidáné Wéber Adriennre és Dosztály Lászlóra. Jegyzőkönyvvezetőnek Stáhly-Zsideg Istvánt
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 a Makád közlekedésének fejlesztése c. közbeszerzési ajánlati felhívás
eredményének megállapítására
Előadó: Stáhly-Zsideg István a Közbeszerzési Bizottság vezetője
2./ Előterjesztés járó beteg szakellátás ellátási kötelezettség megállapítására.
Előadó: Baski Gábor polgármester

1./ Előterjesztés a Makád közlekedésének fejlesztése c. közbeszerzési ajánlati felhívás
eredményének megállapítására
Előadó: Stáhly-Zsideg István a Közbeszerzési Bizottság vezetője
Stáhly-Zsideg István tájékoztatta a testületet, hogy a testület által elfogadott, majd
megjelentetett ajánlati felhívásra 5 ajánlat érkezett. A felhívásban jelzett eljárási
cselekmények, hiánypótlás, indoklások kérése után ma délután ülésezett a Képviselő-testület
Közbeszerzési Bizottsága és összegezte az ajánlatokat. A Bizottság kialakította ajánlását a
testület számára.
dr. Molnár Pál szó szerint ismertette, több helyen kiegészítette a Bizottság összegző jelentését
az eljárásról, a beérkezett ajánlatokról. Az ajánlati felhívásban a határidőket úgy állapítottuk

meg, hogy egy esetleges átlagos lefolyású döntőbizottsági fellebbezési eljárás sem
veszélyezteti a március végi munkakezdést.
Az összegző jelentés a jegyzőkönyv melléklete

Márkus László
a legjobb ajánlatot benyújtó cég 5 év garancia vállalási ajánlata kedvező, ennyi idő alatt
bármilyen hiba esett a kivitelezésnél az már ekkor jelentkezne.
A hozzánk legközelebb levő, és már a településen dolgozott VITÉP’95 Kft garanciális
ajánlata számunkra nem kedvező.
Baski Gábor
Ténylegesen a VITÉP’95 Kft ajánlata összességében kedvezőtlen számunkra, különösen az
áron kívüli vállalásainál. Az ajánlata teljes körű, így az értékelésnél versenyben maradt.
A győztest a szerződés szigorú betartására kell ösztönözni hiszen jó út kell a falunak.
A testület eddigi pályázati elképzelései, tervei, igazolta az ezzel kapcsolatos koncepciónkat.
Megismerve a Széchenyi Terv célkitűzéseit nem sok esélyünk lesz pályázni. Ezért is kell
precíz megvalósításhoz, megbízható, felkészült kivitelező kiválasztásához ragaszkodnunk.
Egy esetleges sikertelen kivitelezés esetén elveszítenénk az állami támogatást, nem lenne
utunk hosszú távon sem.
Dosztály László
Ismeretei alapján azt látja, hogy a VITÉP’95 Kft ajánlata nem azt mutatja, hogy minden áron
kell neki a munka, a cég jól áll, folyamatosan van munkája. Támogatja a polgármester
javaslatát, hogy a nyertes céget szigorúan kell fogni, a beruházásnak jól kell sikerülni, jó utak
kellenek a falunak.
dr. Molnár Pál, több pályázaton működött együtt az önkormányzattal Makádon, jók voltak a
település elképzelései, pályázatai, fejlődött a falu. A jövőben a kisebb volumenű pályázatokra
kell összpontosítani, ezek is hozzájárulhatnak a településről alkotott összkép javításához. Az
eddigi munka jó alapot ad a további fejlődésre.

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

11/2011 (I. 19.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a Makád közlekedésének
fejlesztése című közbeszerzési ajánlati felhívás, Közbeszerzési
Bizottság által összeállított Összegző jelentése alapján az eljárást
eredményesnek minősíti, a beérkezett ajánlatok közül érvénytelen
ajánlatnak tekinti a
Placc Építőipari és Kereskedelmi Kft (6320 Solt, Kecskeméti út 23.)
a Canton Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ( 1172 Bp. VIII.
utca 43.),

és a JÓ-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft ( 2300 Ráckeve, Szt. István
tér 3. ) ajánlatát az Összegzésben szereplő indokok alapján.
Felhívja a tisztségviselőket, hogy az érintett gazdasági társaságokat
értesítse a testület döntéséről az Összegző jelentés egyidejű
megküldése mellett.
Felelős: Baski Gábor polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: január 21.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
12/2011 (I. 19.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a Makád közlekedésének
fejlesztése című közbeszerzési ajánlati felhívás, Közbeszerzési
Bizottság által összeállított Összegző jelentése alapján az eljárást
eredményesnek minősíti, és nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja a
Gordiusz Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t ( 2373 Dabas,
Kossuth Lajos utca 1. ).
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat tevőnek a
VITÉP’95 Kft-t ( 2319 Szigetújfalu, Fő U. 1/a ) nyilvánítja.
Felhívja a tisztségviselőket, hogy a fenti két gazdasági társaságot
értesítse a testület döntéséről, gondoskodjanak a szerződés
megkötéséről.
Felelős: Baski Gábor polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: január 21.

2./ Előterjesztés járó beteg szakellátás ellátási kötelezettség megállapítására.
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Tájékoztatta a testületet a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet igazgatójától érkezett
levélről. Javasolta az abban foglaltak elfogadását.

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

13/2011 (I. 19.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a
0103 Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia,
1404 Oszteoporózis centrum ( szakfeladat szerint ),
1500 aneszteziológiai és intenzív betegellátás,
4000 Kardiológia,

5102 Mammográfia,
1900 Tüdőgyógyászati szakellátás
szakmák ellátási kötelezettségével a Szigetszentmiklósi Szakorvosi
Rendelőintézetet bízza meg.
Felhívja a tisztségviselőket, hogy ezen döntésről értesítsék a
Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet Igazgatóját, Ráckeve
Város Szakorvosi Rendelőintézete Igazgatóját és a
Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Ráckevei Kistérségi Népegészségügyi Intézet Vezetőjét.
Felelős: Baski Gábor polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: január 31.

Baski Gábor
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, így az ülést bezárta.

