JEGYZŐKÖNYV
Lórév Község Képviselő-testületének
2011. július 19-én megtartott rendkívüli üléséről
Az ülés helye: Községháza
Lórév, Dundity Alexa utca 43.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Alexov Lyubomír: Üdvözölte a Képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapította,
hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, a testület határozatképes.
Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
1./ Előterjesztés az Ivóvízminőség javító pályázat közbeszerzési eredményhirdetés utáni
szerződés kötés felfüggesztéséről
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
1./ Előterjesztés az Ivóvízminőség javító pályázat közbeszerzési eredményhirdetés utáni
szerződés kötés felfüggesztéséről
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a közbeszerzési eljárás után meg kellene
kötni a szerződést a tervezői feladatok elvégzésére. Az eredményhirdetés a június 30-i
testületi döntésnek megfelelően megtörtént. Jogorvoslati eljárás nem indult.
Időközben a Pest megyei Kormányhivatalban tájékoztatóra került sor azon települések
polgármesterei részére akiknél az arzén szennyezettség érinti a vízminőséget és indulni
kellene a pályázaton. Itt olyan információkat adtak át, amelyek érintik a pályázat
előkészítésével kapcsolatos költségeket. Ez sajnos hátrányos ránk nézve, az előzetes
információk szerint 6.000.-Ft/ lakos a maximális elszámolható költség. Ennek ismeretében
nincs fedezet a tervezési feladatokra, a kihirdetett eredmény ellenére nem szabad aláírni a
szerződést. Felelőtlen gazdálkodás lenne ez a részünkről.
Vásárhelyi Lajos egyetért a polgármester javaslatával, de a jogszabály adta lehetőségek
között kellene visszakozni az ügyben, ehhez kérni kellene a közbeszerzési tanácsadó
segítségét.
Bogdán Zsigmond arra is figyelemmel kellene lenni, hogy a pályázat azért elkészüljön,
hiszen kötelezettségeink vannak az ivóvíz szolgáltatással kapcsolatban.
A testület egyhangú szavazattal hozta meg a következő határozatát:
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45/2011 (VII.19.) számú Képviselő-testületi határozat
Lórév Község Képviselő-testülete az Ivóvízminőség javító
pályázat tervdokumentációjának elkészítésére kiírt
közbeszerzés eredményhirdetés utáni szerződéskötési eljárást
felfüggeszti.. A nyertesnek hirdetett MÉLYÉPTRERV Zrt.
vezetőivel a tisztségviselők a közbeszerzési tanácsadó
bevonásával folytassanak tárgyalást a helyzet megoldásáról.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: 2011. július 3í.

Több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárta

kmft.

Alexov Lyubomir
polgármester

Stáhly-Zsideg István
körjegyző
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