JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. március 17-i r e n d k í v ü l i
üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon
Jelen vannak:
Dosztály László
Márkus László
dr. Papp Botond Eörs
Száraz Ferenc

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

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

körjegyző
közbeszerzési tanácsadó

Dosztály László
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 4 fő jelen
van, így az határozatképes. Az alpolgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre:
Márkus Lászlóra és dr. Papp Botond Eörsre. Jegyzőkönyvvezetőnek Jancsó Emőkét javasolja.
A képviselő-testület a javaslatokat e g y h a n g ú l a g elfogadta.
Dosztály László 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
eredménytelenné nyilvánítására
Előadó: Stáhly-Zsideg István a Közbeszerzési Bizottság vezetője
2./ Előterjesztés a Makád közlekedésének fejlesztése c. közbeszerzési ajánlati felhívás
elfogadására
Előadó: Stáhly-Zsideg István a Közbeszerzési Bizottság vezetője
3./ Előterjesztés Együttműködési megállapodás elfogadására kistérségi pedagógiai
szakszolgálat létrehozására
Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző
4./ Előterjesztés Makád község 2011. évi Közbeszerzési Tervére
Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző
5./ Előterjesztés megbízás adására közbeszerzési ajánlati felhívás elkészíttetésére
Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző

1./ Előterjesztés a Makád közlekedésének fejlesztése c. közbeszerzési ajánlati felhívás
eredménytelenné nyilvánítására
Előadó: Stáhly-Zsideg István a Közbeszerzési Bizottság vezetője
Stáhly-Zsideg István
Tájékoztatta a testületet, hogy a januárban a testület a Közbeszerzési Bizottság javaslata
alapján döntött a kivitelezőről. A JÓ-ÉP Kft. a döntés ellen jogorvoslati eljárást
kezdeményezett. A jogorvoslati eljárás során a Közbeszerzési Döntőbizottság a döntést
megsemmisítette, viszont az eljárást nem, melyről 26 oldalas indoklást küldött. A
Döntőbizottság határozata értelmében a JÓ-ÉP Kft.-t kellene győztesként kihozni.
Dr. Molnár Pál
A közbeszerzési eljárás során 5 ajánlattevő volt, melyből hármat érvénytelennek
nyilvánítottunk, túl rövid kivitelezési határidő, minőségbiztosítási rendszer hiánya, valamint
alacsony ár miatt.
A Döntőbizottság nem azt kereste, hogy jók voltak-e az elutasítási indokok, hanem hogy
hibáztunk-e az eljárás során.
Két lehetőség van, vagy ezt az eljárást folytatjuk, és akkor a jogszabályok alapján csak a JÓÉP Kft-t lehetne győztesnek kihozni, vagy pedig új közbeszerzési eljárást indítunk. Sajnos
nincs mód tovább csúszni, mert kifutunk a határidőből.
Személy szerint a jelen eljárás lezárását javaslom, és új közbeszerzés indítását. Ha a mai
napon döntés születik, akkor május 9.-én lehet szerződni a kivitelezővel, így 50 nap lesz a
munkára. Véleményem szerint 20 nap alatt biztonságosan meg lehet csinálni az utat.
Az ajánlattételi dokumentációt a kiíró 10 napon belül visszakérheti, de a díja visszajár.
Stáhly-Zsideg István
A Döntőbizottság a második hiánypótlást találta jogszabálysértőnek, viszont nem szabott ki
büntetést.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
31/2011.(III.17.) számú h a t á r o z a t:
Makád Község Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a
Makád közlekedésének fejlesztése projekthez kötődő
KÉ-35436/2010 iktatószámú eljárást sikertelennek
minősíti
és
a
Kbt.
92.§
g)
pontja
alapján lezárja.
Felhívja a Bizottság elnökét, hogy ezen döntésről
értesítse az ajánlattevőket.
Felelős: Stáhly-Zsideg István bizottsági elnök
Határidő: március 18.

2./ Előterjesztés a Makád közlekedésének fejlesztése c. közbeszerzési ajánlati felhívás
elfogadására
Előadó: Stáhly-Zsideg István a Közbeszerzési Bizottság vezetője
Dr. Molnár Pál
Az új ajánlattételi felhívást egy ügyvéd is átnézte, véleményezte. Ő képviselte az
Önkormányzatot a jogorvoslati eljárásban. Olyan cég kell, aki becsülettel meg tudja csinálni a
beruházást.
Ezt követően a Képviselő-testület részletesen átnézte, véleményezte az ajánlati felhívás
tervezetét.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
32/2011 (III. 17.) 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
Határidő: március 18.
3./ Előterjesztés Együttműködési megállapodás elfogadására kistérségi pedagógiai
szakszolgálat létrehozására
Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző

Stáhly-Zsideg István
Szigetszentmiklóson működik ilyen pedagógiai szakszolgálat, ahol sajátos nevelést igénylő
gyermekekkel foglalkoznak. Itt külön megbízással, külön pénzért ellátják a gyermekeket. A
CSÖSZ kezdeményezésére a térség polgármesterei kezdeményezték, hogy a kistérség déli
részén is legyen egy szakszolgálat. Ennek az előkészületei megtörténtek, az Alapító Okiratot a
szomszédos települések már elfogadták. A szakszolgálat fenntartási költségei egyenlőre nem
konkretizálódtak.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

33/2011 (III. 17.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete megerősíti a 48/2010
(IV. 27.) számú határozatát, melyben támogatja a Csepel
Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás
által kezdeményezett Pedagógiai Szakszolgálatot
biztosító intézmény – ráckevei székhellyel – létrehozását,
azzal a kitétellel, hogy az intézmény pontos fenntartási
költségeinek ismeretében lép be a Szakszolgálatba.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: 2011. április 30.
4./ Előterjesztés Makád község 2011. évi Közbeszerzési Tervére
Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző
Stáhly-Zsideg István
Tájékoztatta a testületet, hogy az előző napirendekből kiderült, hogy új közbeszerzési eljárást
kell indítanunk. Idén nem terveztünk közbeszerzési eljárást, így ilyen tervet eddigi nem is
terjesztettünk elő.
A költségvetésünk, illetve az abban kitűzött célok, meghatározott előirányzatok nem
indokolják, nem is teszik lehetővé közbeszerzési eljárás indítását. Így csak a most tárgyalt
téma szerepeljen a tervben.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
34/2011 (III. 17.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a melléklet szerinti
2011.évi Közbeszerzési tervét elfogadja.
Felelős: Baski Gábor polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: március 31.

5./ Előterjesztés megbízás adására közbeszerzési ajánlati felhívás elkészíttetésére
Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

35/2011 (III. 17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Makád Község Képviselő-testülete a Makád
Közlekedésének Fejlesztése beruházás
kivitelezőjének kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás lebonyolításával a beérkezett
ajánlatok közül megbízza a legkedvezőbb ajánlatot tevő
az M&F Szervezési Kft-t ( Dunaharaszti, Báthori
u. 1. ). Az ajánlatban feltüntetett 1.250.000.-Ft+
ÁFA díjat elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a
megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: március 31.
Dosztály László
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt, így az ülést bezárta.

Kmf.
Dosztály László
alpolgármester

Stáhly-Zsideg István
körjegyző

Márkus László
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Papp Botond Eörs
jegyzőkönyv-hitelesítő

