JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. június 6-i r e n d k í v ü l i
üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon
Jelen vannak:

Baski Gábor
Dosztály László
Márkus László
dr. Papp Botond
Száraz Ferenc

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:
Stáhly-Zsideg István

körjegyző

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:
Dosztály László és dr. Papp Botond képviselőkre. Jegyzőkönyvvezetőnek a körjegyzőt
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 Makád közlekedésének fejlesztése, II. ütem című projekthez kapcsolódó
pótmunka kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési ajánlati felhívás
elfogadására
Előadó: Baski Gábor polgármester
2./ Előterjesztés dr. Molnár Pál közbeszerzési tanácsadóval kötendő szerződés jóváhagyására
Előadó: Baski Gábor polgármester
1./ Előterjesztés Makád közlekedésének fejlesztése II. ütem című projekthez kapcsolódó
pótmunka kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési ajánlati felhívás
elfogadására
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor tájékoztatta a testületet, hogy a legutóbbi testületi ülésen tárgyalt javaslat után
elkészült a beruházásban érintet utcák szikkasztó árkainak felmérése, a pótmunkához igazodó
teljes tervezése. Az 5 utcára vonatkozó költség meghaladja a 23 millió forintot. Ez jóval
meghaladja a testület által prognosztizált értéket, így nem lehetett akkor megjelentetni a
felhívást. Természetesen a terv nem készült hiába, ennek egy része most megvalósítható, a
pályázati támogatáshoz igazodóan, de a többi rész is várhatóan később hasznosul.

Száraz Ferenc elmondotta, hogy sajnos a költségvetésünk helyzete nagyon rossz, ez nem
változott. Nem lehet felvállalni ekkora saját erőt, akkor sem, ha valamennyi állami
támogatásról le kell mondanunk.
Dosztály László meg kell várnunk a szerződéskötés előtt, hogy a pályázat kezelő bólintson rá
a Támogatási szerződés módosításához.
Márkus László fontos lenne minden utcában az árok burkolása, ezzel az állagmegóvás
biztosított lenne. Utcánként meg kell vizsgálni a bekerülést és reális határok közé kellene
szorítani a pótmunka értékét.
Baski Gábor ismertette az utcánkénti költségvetést. Dózsa utca 1,5 millió, Thury utca 5,2
millió, Jegenye sor 1,5 millió, Diófa utca 12,2 millió, Petőfi köz 2,2 millió forint. Ezt még az
ÁFA növeli.
További beszélgetés után a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatokat hozta:
81/2011 (VI.6.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete a Makád község
közlekedésének fejlesztése II. ütem című beruházás
pótmunkái 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: július 25.
2./ Előterjesztés dr. Molnár Pál közbeszerzési tanácsadóval kötendő szerződés
jóváhagyására
Előadó: Baski Gábor polgármester

A Képviselő-testület rövid vita után 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
82 /2011 (V.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád
község
Képviselő-testülete
a
Makád
közlekedésének fejlesztése II. ütemmel kapcsolatos
közbeszerzési eljárásban dr. Molnár Pál közbeszerzési
tanácsadót kéri fel tanácsadói közreműködésre
Felelős: Baski Gábor polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: július 21.

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Baski Gábor
polgármester

Dosztály László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Stáhly-Zsideg István
körjegyző

dr. Papp Botond
jegyzőkönyv-hitelesítő

