
J E G Y Z Õ K Ö N Y V

amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009. október 14-i, rendkívüli
ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon

Jelen vannak:
Baski Gábor polgármester
Dosztály László alpolgármester

 Márkus László képviselõ
Száraz Ferenc képviselõ
 Vidáné Wéber Adrienn          képviselõ

Tanácskozási joggal részt vett:

Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

Baski Gábor
Megnyitja az 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 Adrienn és Száraz Ferencre.

A képviselõ-testület a javaslatot  e g y h a n g ú l a g  elfogadta.

Baski Gábor javaslatot tesz a napirendi pontokra. 

A Képviselõ-testület a javaslatot   e g y h a n g ú l a g   elfogadta, és az alábbi napirendi 
pontot fogadta el:

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D

1./  Elõterjesztés „ Makád Község 50 férõhelyes napközi otthonos óvoda részére felszerelések    
 beszerzése ( játszó és készségfejlesztõ eszközök, belsõépítészeti és konyhai termékek )„ 
 címû közbeszerzési eljárás eredmény megállapítására 
 Elõadó: Baski Gábor a Közbeszerzési Bizottság Elnöke 

2./   Elõterjesztés „Makád belterületi közútjainak burkolat felújítása” címû közbeszerzési 
 eljárás Ajánlati felhívásának elfogadására
 Elõadó: Baski Gábor a Közbeszerzési Bizottság Elnöke

3./   Tájékoztató folyószámla hitel felvétele ügyében 
 Elõadó: Baski Gábor polgármester 

4./   Elõterjesztés LEADER pályázat benyújtásáról
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

 



1./  Elõterjesztés „ Makád Község 50 férõhelyes napközi otthonos óvoda részére 
 felszerelések beszerzése ( játszó és készségfejlesztõ eszközök, belsõépítészeti és  
 konyhai termékek )„  címû közbeszerzési eljárás eredmény megállapítására 
 Elõadó: Baski Gábor a Közbeszerzési Bizottság Elnöke 

Baski Gábor tájékoztatta a testületet, hogy a meghirdetett ajánlati felhívásra 4 ajánlat 
érkezett, ezeket a Bizottság a közbeszerzési szakértõ közremûködésével áttekintette és
megállapítható volt, hogy mind a 4 ajánlat hiánypótlásra szorul
A hiánypótlásra két ajánlattevõ a megadott határidõre nem reagált, egy ajánlattevõ a határidõ 
napján, de késve küldte meg a hiánypótlását, egy cég nem megfelelõ banki igazolást nyújtott 
be. Így sajnálatos módon az eljárást érvénytelennek kellett nyilvánítani.
Ilyen esetben új eljárást kell indítani, talán ez még nem veszélyezteti a kitûzött óvoda átadást.
Ismertette az új ajánlati felhívást, amely megegyezik az elõzõvel, hiszen az óvoda 
berendezéseit a terv szerint kell biztosítani, a határidõkön kell változtatni, rövidíteni, 
amennyire lehet.

A Képviselõ-testület hozzászólás és vita nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

122/2009 (X. 14.) sz. 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 eredmény megállapítására 
 vonatkozó Közbeszerzési Bizottsági javaslat alapján az     
 eljárást érvénytelennek nyilvánítja.
 Felelõs: Baski Gábor polgármester

    Határidõ:  október 15.

 123/2009 (X. 14.) sz. 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 új, 2009. október 14-i                 

  keltezésû ajánlati felhívását elfogadja. 
 Felhívja a körjegyzõt gondoskodjék a közbeszerzési     

  szakértõvel egyeztetett  módon az ajánlati felhívás 
 megjelentetésérõl.
 Felelõs: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

    Határidõ:  október 15.



2./   Elõterjesztés „ Makád belterületi közútjainak burkolat felújítása „ címû  
 közbeszerzési  eljárás Ajánlati felhívásának elfogadására
 Elõadó: Baski Gábor a Közbeszerzési Bizottság Elnöke

Baski Gábor tájékoztatta a testülete, ahogy azt korábban közölte, hogy a szilárd burkolatú 
utak felújítására benyújtott pályázatunk sikeres volt. A Támogatási szerzõdés megkötéséhez 
szükséges a közbeszerzési eljárás megindítása. A Közbeszerzési Bizottság ma ülésezett és 
elfogadta a projektoron kivetített ajánlati felhívás szövegét. Az ajánlati felhívás szövegét a 
kivetítõn keresztül részletesen ismertette, indokolta.
A Képviselõ-testület hozzászólás, vita nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

 124/2009 (X. 14.) sz. Képviselõ-testületi határozat:
 Makád Község Képviselõ-testülete a „ Makád belterületi 
 közútjainak burkolat felújítása  / TEUT /címû                              
 közbeszerzési eljárás, 2009. október 14-i keltezésû 
 ajánlati felhívását elfogadja. 
 Felhívja a körjegyzõt gondoskodjék a közbeszerzési     

  szakértõvel egyeztetett  módon az ajánlati felhívás 
 megjelentetésérõl.
 Felelõs: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

  Határidõ:  október 15.

3./   Tájékoztató folyószámla hitel felvétele ügyében 
 Elõadó: Baski Gábor polgármester 

Baski Gábor szóbeli elõterjesztésében tájékoztatta a testületet, hogy tárgyalásokat folytattak 
a számlavezetõ OTP Bank Nyrt képviselõivel a pályázati EU-s beruházások finanszírozásával 
kapcsolatos hitel lehetõségekrõl a képviselõ-testület döntésének megfelelõen.
Többfajta hitel is lehetséges a finanszírozáshoz. Fejlesztési hitel, akár 25 évre, kb. 
2,5 – 3 %-os évi kamattal az ÁFB üzleti csomagjából, amelyet az OTP is forgalmaz, átmeneti
hitel az államkincstári finanszírozásig maximum 1 évre, kb.  9 – 10 %  körüli éves kamattal, 
szintén az ÁFB üzleti csomagjából, ezt is forgalmazza az OTP.
Javaslatuk szerint csak a két folyamatban levõ hitel finanszírozásához kérjünk hitelt, a többit 
majd a következõ évben.
Jelenleg számításokat végeznek az OTP szakemberei, dokumentumokat kaptak, kérhetnek 
még, várható, hogy október 26-a körül adnak javaslatot ma folytatásra, pl. kell e 
közbeszerzés, stb.

 A Képviselõ-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
 

4./   Elõterjesztés LEADER pályázat benyújtásáról
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor elõterjesztésében emlékeztette a testületet, hogy több ülésen foglalkoztunk a 
helyi vidékfejlesztéssel kapcsolatos pályázati lehetõségekrõl, köztük a LEADER 
pályázatokról is. Ezzel kapcsolatban szeptemberben megjelent egy FVM rendelet, ami 
lehetõséget adott pályázatok benyújtására. Több forduló után a Helyi Vidékfejlesztés 
Akciócsoport, LEADER Egyesület, amelynek Makád Község Önkormányzata is alapító tagja 
kidolgozták a pályáztatás feltételeit. Ennek alapján a korábban jelzett pályázati céljaink egy 
részére most pályázható. Erre vonatkozóan az elõkészítõ munkákat meg is kezdtük. Október 
31-ig lehet a pályázatokat benyújtani.



Makád Község története, értékei címmel kiadványt készíttetnénk, valamint információs 
táblákat helyeznénk el a település közterein. Ezen utóbbi különösen jól illeszkedik majd az 
utcákhoz, ha sikeres lesz a szilárd burkolat építésére irányuló pályázat.
Száraz Ferenc a saját erõ biztosításával kapcsolatban jelezte, hogy az elõzõ napirendnél
tárgyaltunk a saját erõ hiányáról, most ez mit jelen ezen pályázatoknál.
Baski Gábor sikeresség esetén ezen pályázatok kifizetése 2010. második felében lesznek 
aktuálisak, kifizetésekre is akkor kerül sor. A 2010-es költségvetés fejlesztési forrásai 
biztosítják a saját erõt, a fejlesztési hitelnél lesz türelmi idõ a törlesztés megkezdésére, így 
2010-ben nem terheli törlesztés a költségvetést.

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

  125/2009. (X. 14.) sz. Képviselõ-testületi határozat:
 Makád Község Képviselõ-testülete a 122/2009.(IX.17.)        

  FVM rendeletben biztosított lehetõség alapján a 
 LEADER közösségi célú fejlesztés jogcímen pályázatot 

  nyújt be „ Makád közösségi értékeinek fejlesztése „  
 címmel.  A pályázat összértéke: 7.997.983.-Ft, amely 
 összegbõl, az ÁFA részt a pályázat nem támogatja, ennek 
 összege 1.189.766.-Ft, ezen összeget a 2010. évi  
 költségvetésében a testület biztosítja.

  Felhívja a tisztség viselõket a pályázat elkészíttetésével           
 és benyújtásával.
 Felelõs: Baski Gábor polgármester,

 Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
 Határidõ: október 31.    

A polgármester a legutóbbi ülés óta történt események közül kiemelte, hogy ajánlat érkezett 
egy Törökországbeli kisvárossal kötendõ testvérvárosi kapcsolatra. A kisvárosnak jó 
információi vannak az Európai településekrõl, Magyarországról is, így õk szívesen vennék a 
makádi kapcsolatot. Az interneten sikerült videót, képeket szerezni az ajánlott településrõl, 
kistérségrõl, ezt bemutatta a képviselõknek.

További beszélgetés után a testület nem zárkózott el a kapcsolat lehetõségétõl, kiemelve azt, 
hogy a nagy távolság, az ebbõl eredõ magas utazási költség drágává teszi a kapcsolattartást.


