
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Lórév Község Képviselő-testületének 
2011. június 9-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 tervdokumentációjának elkészítésére szóló    
     közbeszerzési ajánlati felhívás jóváhagyására 
     Előadó: Alexov Lyubomir a Közbeszerzési Bizottság elnöke 
2./ Előterjesztés hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízására 
     Előadó: Alexov Lyubomir a Közbeszerzési Bizottság elnöke 
3./ Szociális ügyek ( zárt ülés ) 
  
 A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag, 4  igen szavazattal, ellenszavazat          
 és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
1./ Előterjesztés az Ivóvízminőség javító pályázat tervdokumentációjának elkészítésére     
     szóló közbeszerzési ajánlati felhívás jóváhagyására 
     Előadó: Alexov Lyubomir a Közbeszerzési Bizottság elnöke 
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a tervező munka előkészítő szakaszában 
eddig 2 kisebb tervező cég segített, sajnos egyikkel sem jutottunk odáig, hogy szerződést 
kötöttünk volna. Az előkészítő szakaszban kiderült, hogy a tervező munka oly bonyolult, 
hogy ennek értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, így közbeszerzési eljárás keretében 
kell kiválasztani a tervezőt. A közbeszerzési tanácsadó véleménye szerint, a feladat sajátos 
volta miatt meghívásos eljárás keretében kellene kiválasztani a tervezőt, ez rövidebb időt is 
jelent. 
Bogdán Zsigmond egyetért a meghívásos eljárással, különösen azért mert már az előkészítő 
munkák során megismertünk cégeket, ez gyorsabb is. 
 
A testület egyhangú szavazattal hozta meg a következő határozatát: 
 
                                                39/2011 (VI. 9.) számú Képviselő-testületi határozat 
                                                Lórév Község  Képviselő-testülete az Ivóvízminőség javítására       
                                                irányuló projekt tervezési munkái tervezője kiválasztására  
                                                vonatkozó közbeszerzési ajánlati felhívást a melléklet szerint  
                                                elfogadja. 
                                                Felhívja a Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy gondoskodjék  
                                                az eljárás megindításáról.. 

 Felelős: Alexov Lyubomir a Közbeszerzési Bizottság Elnöke, 
                                                Határidő: 2011. június 9. 
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2./ Előterjesztés hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízására 
     Előadó: Alexov Lyubomir a Közbeszerzési Bizottság elnöke 
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a saját Közbeszerzési Szabályzatunk, a 
hatályos jogszabályok szerint hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell alkalmazni a 
közbeszerzési eljárásoknál, ez szükséges is az elég bonyolult szabályozás miatt a 
jogszabályszerűség biztosítása érdekében. 
 
A testület egyhangú szavazattal hozta meg a következő határozatát: 
 
                                                40/2011 (VI. 9.) számú Képviselő-testületi határozat 
                                                Lórév Község  Képviselő-testülete az Ivóvízminőség javítására       
                                                irányuló projekt tervezési munkái tervezője kiválasztására  
                                                vonatkozó közbeszerzési eljárás hivatalos közbeszerzési  
                                                tanácsadójának feladataival megbízza dr. Pusztai Attila  
                                                ügyvédet, hivatalos közbeszerzési tanácsadót. 
                                               A tanácsadói feladat díjául elfogadja az árajánlatban szereplő     
                                               360.000.-Ft + ÁFA összeget. 
                                               Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó eseti megbízási  
                                               szerződés aláírására. 
                                               Felelős: Alexov Lyubomir polgármester, 
                                                            Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                               Határidő: június 9. 
 
  

 
 

 
Több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárta     
                                                                                 
                            
 

Kmft. 
 
 
 
 
 

Alexov Lyubomir                                         Stáhly-Zsideg István 
                            polgármester                                                      körjegyző    
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