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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. június 6-án, 15 
órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.  

 
Jelen vannak: Csáki Béla polgármester,  

Bertus József, Csányi István, Csankovszki Tibor, Kürtösi József, Polyák Tibor, 
Seres István képviselők,  

   dr. Mészáros László jegyző,  
   Andrásiné Strumberger Marietta jegyzőkönyvvezető. 
NAPIREND: 

1.) A központi háziorvosi ügyeleti szolgálat közbeszerzési eljárása 
  Előadó: Csáki Béla polgármester 
2.) Egyebek 
3.) Kérdések, interpelláció 

 
Csáki Béla: Köszöntöm a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes. Dr. Jakab Tibor képviselőnk távol maradt. Jegyző urat 
kérdezem, hogy miért? 
 
Dr. Mészáros László: A Közbeszerzési Törvény 9-10. §. Szerint nem járhat el az eljárás 
előkészítése és további szakaszaiban, aki az érdekelt gazdálkodó szervezettel 
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Köztudomású, hogy az 
egyik ajánlattevő az Ambulance Service Kft., mellyel doktor úr, csak úgy, mint az összes 
többi háziorvos a kistérségben, 2006. január óta munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 
mely miatt ki kellene őt zárnunk a napirend megtárgyalásából. Én erről a tényről előzetesen 
tájékoztattam.  
 

I. NAPIREND – A központi háziorvosi ügyeleti szolgálat közbeszerzési eljárása 
 
Csáki Béla: Közbeszerzési eljárás került kiírásra Kiskunfélegyháza Város Közbeszerző 
Bizottsága által. A borítékbontás eredményeként tudjuk, hogy két ajánlat érkezett, mindkettő 
magasabb összeget tartalmaz azonban, mint amennyit becsült értékként meghatároztunk, 
illetve mint amennyi a költségvetésünkben e célra beállításra került. Két lehetőségünk van 
tehát: 1. Fedezetet biztosítunk az ajánlatok függvényében, így lehetőséget adunk a 
döntéshozónak a közbeszerzési eljárás eredményes befejezésére. Ez esetben a korábbi 
szerződés alapján a gépkocsi beszerzésre megjelölt 230.200.-Ft-ot a második félévi 
működésre kell fordítanunk, illetve ki kell egészítenünk még 268.592.-Ft-tal.  
2. Ha ezt nem tesszük meg, eredménytelennek kell nyilvánítanunk a közbeszerzési eljárást és 
újat kell kiírni. Ez azt jelentené, hogy újabb kb. 2 hónapig gondoskodnunk kellene a központi 
ügyeleti ellátás ideiglenes megszervezéséről. Július hónapra még vállalja a feladatellátást a 
szolgáltató az eddigi feltételekkel, de ezt követően már csak az ajánlatában szereplő 
jelentősen magasabb díjért fogja ellátni. Döntés tehát a közbeszerzés eredménye 
vonatkozásában nem született, csak annak ismeretében lesz, hogy a környező települések 
képviselő-testületei hogyan állnak a kérdéshez. Pénteken volt egy társulási ülés, ahol annyit 
tudtunk meg, hogy Kiskunfélegyháza Város, Bugac, Petőfiszállás az olcsóbbik ajánlatot, a 
budapesti cég ajánlatát javasolja elfogadni, az ehhez szükséges forrás kiegészítésről is 
döntöttek. Magam is a budapesti cégnek, az Emergency Service Bt.-nek ajánlatát tartom 
elfogadhatóbbnak. Tehát a döntendőnk az, hogy 1 hónapra meghosszabbítsuk-e az 
Ambulance Service Kft.-vel kötött szerződésünket, ezt a folyamatos feladatellátás indokolja, 
illetve a pénzügyi kiegészítéssel lehetővé tesszük-e, hogy a Kiskunfélegyháza Képviselő-
testülete érdemben pályázati nyertest hirdethessen.  
 
Seres István: Csak erre az egy hónapra szól a határozat? 
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Csáki Béla: Igen. Ez csapatmunkát igényel a társuláson belül, ugyanis ha valamelyik 
település azt mondja, hogy nem kéri, akkor felborul az egész.  
 
Seres István: Az Ambulance Service Kft. biztos nem működik tovább? 
 
Csáki Béla: Benne van az anyagban, hogy azért az árért vállalja, amit a közbeszerzési 
ajánlatában megjelölt.  
 
Polyák Tibor: A második az előnyösebb ajánlat, de tudomásul kell vennünk, hogy jövőre 
még több lesz az ellátási összeg. Január 1-től a budapesti cég sem ezért az összegért fogja 
vállalni az ellátást. Az anyagban benne van, hogy december 31-ig vállalja ezt az árat.  
 
Kürtösi József: Hány évre kötjük ezt a szerződést? 
 
Polyák Tibor: Hogyan lehet ebből kiszállni, ha nem tartjuk megfelelőnek az ellátást? Az 
alkalmazottak felé tartozunk-e valamivel? Hol lesz az ellátás helye pontosan? 
 
Csáki Béla: Az önkormányzatok nem tartoznak semmivel, hiszen az alkalmazottak és a Kft. 
között áll fenn a jogviszony. A szerződést 4 vagy 5 évre kötjük. Úgy néz ki, hogy a Korond 
utcai Egészségházban lesz az ellátás helye.  
 
Seres István: Nekem a második ajánlat szimpatikusabb, mert biztosított az autó.  
 
Polyák Tibor: Itt nincs olyan, hogy ha valamelyik orvos nem ügyel, akkor felborul az egész?  
 
Csáki Béla: Eddig sem ügyelt jórészük.  
 
Seres István: Ebből lehet-e tudni, hogy alkalmazzák-e a háziorvosokat?  
 
Csáki Béla: Az ellátási területen működő háziorvosokkal kívánják megoldani az ellátást.  
 
Polyák Tibor: Van-e ennek a cégnek valamilyen referenciája? 
 
Csáki Béla: Legalább 10 helyen lát el ilyen feladatot, Jászságban, Tolna megyében is, Bács-
Kiskun megye területén viszont nem tudom. Ez elég nagy szervezet, így lesz olcsóbb.  
 
Polyák Tibor: Ez elég nagy terhet jelent, de nincs más választásunk.  
 
Csáki Béla: Volt egy 920.000.-Ft és egy 500.000.-Ft, tehát kb. 1.400.000.-Ft-ban fog kerülni. 
Ez nagy érvágás az önkormányzatnak. Az ilyennek mindig az a célja, hogy életképtelenné 
tegyék a kis önkormányzatokat.  
 
Csányi István: Nekem is az a véleményem, hogy nem tehetünk mást. 
 
Csáki Béla: Van-e más kérdés? Ha nincs, szavazásra teszem. Tehát hozzájárul-e a Képviselő-
testület ahhoz, hogy a határozat-tervezet ebben a formában elfogadásra kerüljön? Köszönöm, 
egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
159/2006. Kt.sz. határozat  



 - 3 - 

A Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás 
Közbeszerzési eljárását előkészítő döntésekről 

H A T Á R O Z A T 
 
1.) Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ambulance Service Háziorvosi 
Ügyelet Kft-vel kötött szerződést – változatlan feltételekkel – 2006. július 31-éig – közös 
megegyezéssel – meghosszabbítja, felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre vonatkozó 
szerződést írja alá. 
2.) Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi háziorvosi ügyeleti 
szolgálat ellátására vonatkozó költségvetési rendeletben már biztosított pénzügyi forrást 
268.592,-Ft-tal kiegészíti, és a gépjármű beszerzésre biztosított 230.200,-Ft-ot átcsoportosítja 
a központi háziorvosi ügyelet működtetési költségei céljára. Felkéri a polgármestert, hogy a 
következő költségvetési rendelet módosításakor terjessze a Képviselő-testület elé e 
módosítást. 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2006. június 30. 
 
Csáki Béla: Van a Fülöpkert Bioszövetkezetnek egy szerződése az önkormányzattal, ami a 
mostani szerződésekkel nincs összhangban. Most egy átlagnagyságú irodának a bérleti díja 
egy évre 60.000.-Ft + ÁFA. A szerződésben szerepel 1000 Ft havonta rezsiköltségekre. Ott 
bent vannak papírok, számítógép, stb, de nagyon keveset használja. Azt javasolnám, hogy azt 
a + 1.000.-Ft-ot engedjük el.  
 
Seres István: A Bioszövetkezet a Teleházban is tudna működni. 
 
Dr. Mészáros László: Ez a szövetkezet székhelye. 
 
Csáki Béla: Itt egy komplett irodatechnika van, de nincs használva. Kell-e határozat? 
 
Dr. Mészáros László: Szükségesnek tartom a határozathozatalt, mert szerződésmódosítással 
jár, melyre fel kell hatalmaznia a testületnek polgármester urat, illetve nem tekinthetünk el 
attól a ténytől, hogy egy korábbi jogviszonyból származó bevétel csökkentéséről van szó.  
 
Csáki Béla: Aki egyetért a szerződés módosításával, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, 
egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
160/2006. Kt. számú határozat 
Fülöpkert Bioszövetkezet rezsiátalányának elengedése 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2002. szeptember 25-én a Fülöpkert 
Bioszövetkezettel megkötött bérleti szerződésben meghatározott havi 1.000.-Ft rezsiátalány 
költség megtérítését 2006. január 1-i hatállyal elengedi.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés jelen módosítására vonatkozó 
szerződést megkösse.  
 
Csáki Béla: Van-e még kérdés, észrevétel? 
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Csankovszki Tibor: Visszatérő panasz a lakosság körében, hogy nehezen járhatóak a 
dűlőutak a növényzet miatt. Ha ezt a problémát komolyan vesszük, körülnézhetnénk a 
tanyavilágban, sok ilyen út van.  
 
Csáki Béla: A Major felé igen jól ki lett nyitva, a másik része a Matkói határ felé is dolgoztak 
rajta. Szűkek ezek a dűlők. A másik kérdés az, hogy valóban valakinek ki tudjuk-e adni 
ezeket a munkákat, július 1-től lesz egy plusz emberünk, de ő főleg a parlagfű-irtással fog 
foglalkozni.  
 
Csankovszki Tibor: Akikkel én beszéltem, azt mondták, hogy ezek a növények a 
magánterületekről lógnak az útra. Tehát a lakosokat kellene felszólítani.  
 
Csáki Béla: Ha jön konkrét panasz, akkor tudunk lépni, mivel magánterületről lóg a fa az 
útra.  
 
Seres István: Kit alkalmaz az önkormányzat? Hogyan van erre pénz? 
 
Csáki Béla: A költségek 70 %-át a munkaügyi központ, 30 %-át az önkormányzat állja. Van-
e más kérdés, felvetés? 
 
Seres István: Megtörtént-e a rálátási háromszög bemérése és kitisztítása? 
 
Dr. Mészáros László: Lefényképeztem a területeket, a napokban küldöm a felszólításokat.  
 
Csáki Béla: Megkeresett egy alapítvány, mely egy szociális szakellátást szeretne fő 
tevékenységként végezni, ehhez építeni 800-900 m2-es intézményi épületet szeretnének. 
Elképzeléseik szerint az új telekosztás országút felé eső, vagy azzal szemben, az út túloldalán 
elhelyezkedő területen, ami a rendezési tervünkben GKSZ jelű terület. A fő profil mellett 
génmegőrző állattartást, tanyai gazdálkodást folytatnának oktatási bemutató jelleggel. 
Egyenlőre elvi hozzájárulásunkat kérik az elképzeléshez, melyet EU-s pályázati segítséggel 
kívánnak megvalósítani, tehát messze vagyunk még a megvalósítástól.  
 
Seres István: Hová valósiak? Milyen szociális ellátásról van szó? 
 
Csáki Béla: Nem az alapítvány székhelye a lényeges, hanem az a tény, hogy Fülöpjakabon 
teremtenének ezzel munkahelyeket. Biztosan szükség lesz szakszemélyzetre, képesítés nélküli 
munkaerőre is. Pontos információm a szakellátás mibenlétéről nincs, csak annyit tudok, hogy 
24 órás felügyeletet biztosító felnőtt vagy gyermekvédelmi intézményről lesz szó. Van-e 
kérdése a testületnek? Ha nincs, kérem a soron következő testületi ülésig vegyétek fontolóra 
az ügyet, mert ekkor szeretnék döntést kérni benne. Van-e más kérdés? Ha nincs, a rendkívüli 
testületi ülést bezárom.  
 
K.m.f.  
 
 

 Csáki Béla       dr. Mészáros László            
polgármester      jegyző 

 


