
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. november 29-én 
16:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.  
 
Jelen vannak: Csáki Béla polgármester,  
      Bertus József, Csankovszki Tibor, Csányi István, dr. Jakab Tibor, Kürtösi  
   József, Polyák Tibor, Seres István képviselők,  
   dr. Mészáros László jegyző,  
   Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető 
    
Csáki Béla: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes, és összehívására az SZMSZ rendkívüli testületi ülésre vonatkozó 
rendelkezései szerint került sor. Javaslom a következő napirendben tárgyalását mai 
feladatainknak:  

1. A Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi Ügyelethez való csatlakozás kérdése 
2. A Leader + „Homokhátság közepe” munkacsoportban való részvételről való döntés 
3. A 2/2005. Csuka dűlő mezőgazdasági út kivitelezési munkáira kiírt közbeszerzési 

pályázat nyertesének megállapítása 
Kérem, aki egyetért a napirenddel, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendre vonatkozó javaslatot.  
 

I. NAPIREND – A Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi Ügyelethez való 
csatlakozás kérdése 

 
Csáki Béla: Tisztelt Képviselő-testület előtt már ismert a feladatellátás problémaköre 
tekintettel arra, hogy 2005. november 24-én már ugyan e témában hoztunk egy határozatot, 
melyben csatlakozási szándékunkat fejeztük ki a központi ügyeleti szolgálatot működtető 
társuláshoz. A mai napon azért kerül újra terítékre a kérdés, mert a feladatellátó szolgáltatás 
igénybe vétele közbeszerzés köteles, mely miatt az akkor elfogadott szerződéstervezetben 
szereplő határozatlan idejű szerződéskötés törvénysértő lenne. A Kiskunfélegyházi 
Önkormányzat, mint gesztorszervezet ezért átdolgozta a társulási szerződés tervezetét, a 
társulás és az Ambulance Service Kft. közötti feladatellátási szerződéstervezetét, továbbá 
felülvizsgálta a Kft. és a háziorvosok között tervezett megbízási előszerződés szövegét is. 
Mindhárom szerződéstervezet most a Képviselők rendelkezésére áll, kérem, tanulmányozzák 
azt át, és foglaljanak állást a kérdésben.  
 
Seres István: A társulási szerződés aláírása részünkről szükségszerű ugyan, de nem tartom 
elfogadhatónak azt a szerződéses feltételt, hogy hat havi feladatellátás fejében vásároljunk a 
szolgáltatónak egy személygépkocsit mindamellett, hogy a MEP finanszírozást átadjuk, sőt 
még működési támogatásban is részesítjük. Nincs ugyanis arra garancia, hogy a közbeszerzési 
eljárás nyertese ez a Kft. lesz. Lehetséges, hogy olyan cég nyeri az eljárást, mely saját 
orvosokkal, saját járművekkel fogja a szolgáltatást biztosítani.  
 
Polyák Tibor: Most ennek a tervezetnek az elfogadása, vagy el nem fogadása a kérdés. A 
tervezet módosítására az idő rövidsége miatt feltételezem, nincs lehetőség, de valóban magam 
is egyetértek Istvánnal. Javaslom ezért, hogy fogadjuk el a társulást létrehozó szerződést, de 
bízzuk meg polgármester urat azzal, hogy a társulási tanácsban érvényesítse azt az 
igényünket, hogy a hat hónapos szerződés tartama alatt ne kerülhessen sor még az új kocsi 
megvételére.  



 
Csáki Béla: Magam is indokolatlannak tartanám ilyen rövid időre egy autó megvásárlását, de 
azt is látnunk kell, hogy ez a feltétel nem lehet akadálya a társulás létrejöttének. Van-e még 
hozzászólás? Ezt a határozatot minősített többséggel kell meghoznunk. Kérem, hogy aki az 
előbbiekben ismertetett társulási szerződéstervezet, a társulás és a Kft. között megkötendő 
szerződéstervezet, továbbá a Kft. és a háziorvosok között kötendő előszerződés alapján a 
társuláshoz való csatlakozással egyetért, kézfeltartással szavazzon. Köszönöm. Megállapítom, 
hogy Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – azaz az összes 
képviselő egyhangú szavazatával – elfogadta a következő határozatot:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
320 /2005. Kt. h a t á r o z a t a 
A 306/2005. Kt. sz. határozat megerősítéséről 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Önkormányzatának Képviselő Testülete a Kiskunfélegyháza Város által 2005. 11. 
29-én megküldött új társulási megállapodás ismeretében is megerősíti a 306/2005. Kt. számú 
határozatban kinyilvánított szándékát, miszerint tagja kíván lenni a Kiskunfélegyházi 
Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulásnak, azaz hatályában fenntartja a 306/2005. Kt. számú 
határozatát.  
Határidő:  haladéktalanul 
Felelős:  Csáki Béla polgármester 
 

II. NAPIREND – A Leader+ „Homokhátság Közepe” munkacsoportban való 
részvételről való döntés 

 
Csáki Béla: A kormány meghirdette a Leader+ programba való részvétel lehetőségét. Ez egy 
uniós pénzforrás, mely abban különbözik az eddig általunk ismert központi operatív 
programoktól, hogy nem a támogató hatóság valahol a központban határozza meg milyen 
célokat kíván támogatni. A területfejlesztési térségekben létrehozott – itt önszerveződésről 
van szó – a Leader munkacsoportok döntenek a támogatható projektről, a pályázók maguk 
határozzák meg, hogy milyen fejlesztési célokat lehessen támogatni, milyen konkrét projektek 
nyerjenek támogatást, és feléjük is kell elszámolni a felhasznált pénzzel. Első fordulóban a 
résztvevő önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások Leader csoportot alakítanak, és 
meghatározzák azokat a térségi célokat, melyek körében a támogatási összeg felhasználható 
lesz. A központi támogató hatóság a Leader csoportok programja alapján támogathatja, illetve 
elutasíthatja a Leader csoport megalakulását. Jelenleg a Homokhátság közepe munkacsoport 
megalakításánál és a támogatási keret elnyerésénél tartunk, ehhez szükséges a Képviselő-
testület hozzájárulása. A második fordulóban fogja a Leader csoport, már mint pályázati 
hatóság azt eldönteni, hogy a rábízott keretösszegből milyen konkrét projekteket fog 
támogatni. A pályázatok során természetesen a csoportban résztvevők igényei alapján 
kerülnek meghatározásra a támogatható célok, és az elbírálás is a tagok által a tagok javára 
történik. A pályázat egyelőre nem igényel önrészt, a második fordulóban már valamennyit 
hozzá kell tenni a konkrét projekt megvalósításához. Ez nagyon jó lehetőség, de 
természetesen nem kötelező pályázni. Aki egyetért a csatlakozással, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, egyhangú.  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 



Képviselő-testületének 
321/2005. Kt.sz. határozata  
A Leader + program „Homokhát Közepe  
Akciócsoporthoz” való csatlakozásról 
 

HATÁROZAT 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Fülöpjakab 

Község csatlakozik a „Homokhát Közepe Leader+ Akciócsoporthoz”, melynek vezető szerve 
Akasztó Község Önkormányzata.  
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2005. december 5.  
 

III. NAPIREND – A 2/2005. Csuka dűlő mezőgazdasági út kivitelezési munkáira 
kiírt közbeszerzési pályázat nyertesének megállapítása 

 
Csáki Béla: Felkérem Bertus József urat, a bizottság elnökét, hogy számoljon be a 
közbeszerzési pályázat jelen állásáról, illetve tegye meg előterjesztését. 
 
Bertus József: Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2005. 09. 15-én született 
határozata felhatalmazása alapján sor került az ajánlattételi felhívás közzétételére, melyre 
2005. november 4. 12 órai határidővel 8 ajánlattevő vásárolta meg az ajánlati dokumentációt, 
és közülük 5 társaság nyújtott be ajánlatot. A bontást követően 2005. november 15-én 15 
órakor került sor első ízben az ajánlatok értékelésére. A bizottság a Duna Aszfalt Kft-t az 
ajánlatában feltüntetett 100 %-os mértékű meghiúsulási kötbér, a Délút Kft-t az ajánlatában 
megjelölt 15 %-os mértékű késedelmi kötbér indokolására hívta fel. Erre azért volt szükség, 
mert a két említett szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettség vállalása irreálisan 
magas összegű kötelezettségvállalást eredményezne, így a Kbt. 87.§. 1. bek. alapján a verseny 
tisztaságát sértheti. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott ügyvéd 2005. 
november 24-én összegezte az ajánlatok és a felhívásra adott válaszok ismeretében a 
közbeszerzési eljárás jelenlegi állását. A szakvéleményt a képviselők rendelkezésére 
bocsátottam, azt ismerik.  
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság mai ülésén az előkészítő jelentést áttanulmányozta és az 
iratanyag alapján ellenőrizte mind az indoklásra való felhívások, mind az arra adott válasz 
tartalmát. A megállapításait, miszerint 3 pályázatot érvénytelennek nyilvánít, és emellett a két 
versenyben lévő pályázatra való tekintettel érvényesnek nyilvánítja a pályázatot. Az 
érvénytelenségi okok a következők voltak:  
- A Hódút Kft. nem igazolta az ajánlattételi felhívásban alkalmassági feltételként megjelölt 
műszaki vezető mérnök foglalkoztatását, nem csatolta a Kbt. 72.§. szerinti nyilatkozatot, 
- A Délút Kft.-t a bizottság kötelezte a napi 15 %-os mértékű késedelmi kötbér indoklására, 
melyre a megadott 2005.11.23-i határidőre nem adott választ. A felhívást a társaság átvette, a 
határidő ennek ellenére járt le.  
- Debmut Rt. ajánlata a vételár tekintetében meghaladta a vállalkozói díj legmagasabb 
összegként megjelölt 71.750.756.-Ft összeget, így a Kbt. 92.§. c. pontja alapján 
érvényteleníteni kellett az ajánlatot.  
A bizottság álláspontja szerint érvényes volt a közbeszerzési eljárás ezen fordulója tekintettel 
arra, hogy két érvényes ajánlat is rendelkezésünkre áll. A bizottság a két érvényes ajánlat 
értékelése eredményeként összességében a legjobb ajánlatnak a Duna Aszfalt Kft., második 
legjobb ajánlattevőnek a Magas és Mélyépítő Kft. ajánlatát javasolja elfogadni a mellékelt 



előterjesztés alapján. Javaslom tehát az előterjesztésem mellékleteként csatolt határozat-
tervezet elfogadását.  
 
Csáki Béla: Köszönöm szépen elnök úr. Tisztelt Képviselők! Van-e valakinek hozzászólása 
az elhangzottakhoz? A bizottság és ügyvéd úr gondos előkészítő munkát végzett, kérem, ha 
valakinek van ezzel kapcsolatosan is észrevétele, jelezze! Köszönöm szépen, nem volt 
hozzászólás. Ez esetben szavazásra terjesztem elő az előterjesztésben szereplő határozat-
tervezetet, kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseként a Duna 
Aszfalt Kft.-t, második helyezettjeként a Magas és Mélyépítő Kft.-t hirdessük ki, az 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta a 322/2005. Kt. sz. határozatot.  
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
322/2005. Kt. h a t á r o z a t a 
a  2/2005. Közbeszerzési eljárás lefolytatása kapcsán  
az ajánlatok értékeléséről, közbeszerzési eljárásban való érdemi döntésről 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fülöpjakab 0109. hrsz. alatti 
mezőgazdasági út kivitelezése kapcsán folytatott közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési 
szakértő által a Közbeszerzési Bírálóbizottság részére előterjesztett szakvéleményt, illetve 
összesítő tervezetet, a Bíráló Bizottság által előterjesztett egyéb dokumentumokat áttekintette, 
annak tartalmát maradéktalanul megismerte.  
A Képviselő-testület a szakvéleményben és az összegzés tervezetben foglaltakat 
maradéktalanul elfogadja, ezzel együtt a közbeszerzési eljárás nyertesének a Duna Aszfalt 
Kft-t nyilvánítja azzal, hogy a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek a Magas-, és 
Mélyépítő Kft-t nyilvánítja.  
Az összegzést, amely megfelel a külön jogszabályban írt formai és tartalmi 
követelményeknek, részletesen tartalmazza az értékelés indokait is, külön szerkesztett 
formában is el kell készíteni.  
Jelen határozatról (az összegzés egyidejű megküldésével) az ajánlattevőket 5 (öt), az MVH-t 3 
(három) napon belül kell értesíteni 
Az ajánlattevőket tértivevényes ajánlott levélben kell értesíteni, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság előtti jogorvoslatra a Kbt. 323. § (2) bekezdés értelmében a kézbesítéstől 
számított 8 napon belül van lehetőség.  
Határidő:  haladéktalanul 
Felelős:  Csáki Béla polgármester 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, polgármester úr bezárta a rendkívüli 
ülést.  
 
K.m.f. 
 
 
 
  Csáki Béla     dr. Mészáros László 
            polgármester      jegyző 


