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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 25-
én 16 órakor megtartott rendkívülí üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jelen vannak: Kocsis István, Konfár János, Szabó György Róbert, képviselők és
Szabó Mihály polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző,
Dr. Faragó Helga pályázatíró.
Kovács Bálint bizottsági tag

Jegyzőkönyvvezető: Hegedűs Gáborné

Szabó Mihály polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 4 fö
képviselő van jelen, Igy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Hegedűs Gábornét javasolja, akit a testület egyhangúlag
elfogad.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e
hozzászólás, észrevétel, kiegészítés.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasoa a Képviselő-testületnek a kiküldött
meghivóban szereplő napirendet tárgyalásra.

Napirendi pontok:

1. A „Jakabszállási Óvoda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást
lezáró döntés meghozatala.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

2. Egyéb bejelentések, interpellációk.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Dr. Faragó Helga elmondja, hogy a tervezői kőltségvetéshez közelít az árajánlat.





Konfár János elmondja, hogy a műszaki tartalom megvalósulása értelmében az
önkormányzat költségvetéséből 2,5 millió forintot kell hozzátenni.

Szabó Mihály megjegyzi, hogy 16 település közül Jakabszállás nyerte a legtöbb
pénzt erre a célra.
Név szerinti szavazásra kéri fel a testület tagjait. A döntés elfogadásához egyszerű
többség szükséges.

Kocsis István: Igen
Konfár János: Igen
Szabó György Róbert: Igen
Szabó Mihály: Igen

A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (1125.) határozata

1.Az eljárás során az alábbi ajánlattevök adtak be érvényes ajánlatot:

1. Ajánlattevő neve: Elő-Szer Kft.
Székhelye: 6100 lUskunfélegyhán, Kert u. 10.
Evösszegű nettó ajánlati ár

‘3 966 ‘30 - Ft(forintban meghatározva): —

2. Ajánlattevő neve: Bács-Ep-Generál Kft.
. 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló L. u.Szekhelye:

14.
Egyösszegű nettó ajánlati ár

23.185.000 - Ft(fonntban meghatarozva):
3. Ajánlattevő neve: Modus Vivendi Kft.
Székhelye: 6237 Kecel, Vasút u. 36.
Egyösszegű nettó ajánlati ár

24.083.180 - Ft(fonntban megbatarozva):

2. Az eljárás során érvénytelen ajánlat benyújtására nem került sor.
3. a) Az előre meghatározott bírálati szempont szerint meghozott döntés alapján az
eljárás nyertese:
Bács-Ep-Cenerál Kft. (6100 }Uskunfélegyháza, Dr. Holló L. u. 14.)
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A Bács
Ep-Generál Kit. ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.
b) A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és ajánlata kiválasztásának
indoka:
Elő-Szer Kft. (6100 Kislumfélegyháza, Kert u. 10.)
Következő legkedvezőbb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
4. A Képviselő-testület felkéri Szabó Mihály polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást
lezáró döntés értelmében, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg.

Határidő: Azomial
Felelős: Polgármester





Bejelentések:

Szabó Mihály polgármester felhívja a jelenlévők figyelmét a védönő beszámolójára.
Javasolja, hogy az ügyben a következő ülésen döntsön a testület.
A szennyvíz beruházással kapcsolatban elmondja, hogy a közmű vagyon értékelést
kell elvégeztetni, ahhoz hogy a költség-haszon elemzés átdolgozásra kerüljön. Ezt a
munkát azonban csak néhány cég végzi az országban, ezért nagyon magas a
vállalási ár.

Szabó György Róbert véleménye, hogy a holtpontról akkor lehet elmozdulni az
ügyben, ha az átdolgozás meg lesz.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, Szabó Mihály polgármester
az ülést bezárja.

Kmft.

Szabo Mi alyu Hegedus t,aborne
polgármester címzetes főjegyző





Kézbesítési ív

a 2013. február 25-ej Képviselő-testületi ülésre.

Név Átvétel időpontja f Aláírás
Bukovszki Sándomé 2-CL3 1%. i

Dolog Ernő Ő2.22.
Kocsis István 2j41 OL.2L UA
Konfár János Z’< ZZ /%r; (f
Szabó György Róbert . oy 23.
Tánczos László LoÁ at Z2. toí.cza’CoL*
Kovács Bálint %o Qt 1— jj—
Szabó Mihály O. icY4 iL%j....,,,

-y

Jakabszállás, 2013. febwár 22.





JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. február 25. 16 órakor tartandó rendkívüli ülésére

1. Bukovszki Sándomé

2. Dolog Ernö

3. Kocsis István .

4. Konfár János

A

5. Szabó György Róbert

6. Tánczos László

7. Szabó Mihály polgármester

MEGHÍVOTTAK:

8. Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző r:.4! .:.Kt—

L .1—-
o.

11.

12.

13.

14.

15.

16.





Községi Polgámesteú Hivatal
Polgánnesterétől

6078 Jakabszállás. Pezőfi Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 76/581-802

06/20 3234 031
e-mail: hivatal(jakabszallas.hu

S11 cxíVó
Jakabszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. február 25-én hétfőn 16 órai kezdettel
rendkívüli ülést tart a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében,

melyre meghivom.

Napirendi pontok:

1. A ‚Jakabszállási Óvoda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást
lezáró döntés meghozatala.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

2. Egyéb bejelentések, interpellációk.

Jakabszállás, 2013. február22.

Szabó Mihály
polgármester





ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. február 25. napján tartandó rendkívüli ülésére

TárEv: a „Jakabs2állási Óvoda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró
döntés meghozatala.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a „Jakabszállási Óvoda fejújitása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a határozati
javaslat szerint, név szerinti szavazással hozza meg az eljárást lezáró döntést.

Határozati iavaslat:
Jakabszállás KözséE Önkormányzat Képviselő-testületének
../2013. (11.25.) határozata

1.Az eljárás során az alábbi ajánlattevők adtak be érvényes ajánlatot:

2. Az eljárás során érvénytelen
3. a) Az előre meghatározott
eljárás nyertese:
Báes-Ep-Generál Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló L. u. 14.)
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A Bács
Ep-Generál Kit. ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.
b) A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és ajánlata kiválasztásának
indoka:
Elő-Szer Kft. (6100 ICskunfélegyháza, Kert u. 10.)
Következő legkedvezőbb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
4. A Képviselő-testület felkéri Szabó Mihály polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást
lezáró döntés értelmében, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Jakabszállás, 2013. február22.

ajánlat benyújtására nem került sor.
bírálati szempont szerint meghozott döntés alapján az

1. Ajánlaflevő neve: Elő-Szer Kft.
Székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza. Kert u. 10.
Egvösszegű nettó ajánlati ár

23.966.230 - Ft(fonntban meghatarozva):
2.Ajánlattevő neve: Bács-Ep-Generál Kft.

. 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló L. u.Szekhelye;
14.

Egyösszegű nettó ajánlati ár
23.185.000 - Ft(fonntban meghatarozva):

3. Ajánlattevő neve: Modus Vivendi Kft.
Székhelye: 6237 Kecel, Vasút u. 36.
Egyösszegű nettó ajásilati ár

24.083.180 - Ft(fonntban meghatarozva):

Szabo Mihaly
polgármester





Védőnó? Szolgá(at
6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 16.
Vandlikné Ficsor Renáta védővő
20/ 886 1991
vedonojakabszaUascgjiitail.cow.

Polgárwtesteri Hivatal
Jakabszáuás, 6078

Petőfi S.tcL4.

Szabó Mihály Polgdrwester Úr részére

(ktsz.: 201-5/47
Dátti n; 2013.02.22.

Tárgy: A 2012-es évi nógyógyászati tanácsadásról beszáoIó

Tisztelt Polgárniester Úr!

Kérésére átgor4do(taj’vt a tavalyi év nőgyágyászati tanácsadásait.

Vannak olyan Feladatok a várandós anyák gondozásában, awelyeket elláthat a védó’nő,
van, avnit elvégezket a várandós wagánonvosa, de vannak Olyan Feladatok, amit csak a
területileg illetékes nógyógyász tehet. Ilyen Pl a becÁtalók írása. Erre a területileg illetékes
MSZSZ orvos a jogosult. Természetesen a védőnő készíti dó’, de aláírás nélkül érvénytelen.
Ha a kisniamának nincs saját nőgyógyásza, akkor a várandósság vnindennewiű nyomon
követése az 6 feladata. l3eleértve a vizsgálatokat és a laboreredwények értékelését is.

2012-ben összesen 35 kisvnawát gondozott a doktor ár, Pr Nyirády Tamás.
Havi bontásban ez átlagosan a —11- személy ellátását Jelenti.
Mióta én vagyok a védőnó’ Jakabszáfláson, azóta a
kisvnavvtáknak nem kell havonta megjelenni és várakozni
hanem ezt én elintézem és a beutafókat eűuttatowi nekik.
könnyítés. Nagyon sok településen nekik is végig kell várniuk
nálunk kicsi a forgalom a tanácsadásokon.
A wásik ok, aIwi csökkenti oz orvos tanácsadásának látható Forgalmát. hogy bevezették és
törvénybe iktatták az önálló védőnó’i tanácsadást. Ezen minden várandós megjelenik
havonta legalább egy alkalommal. Ve sajnos beutalót még new írhatok alá, így ez
szükséges) de new elegendő a kismavvtáknak.

vvagánowossal rendelkező
a doktor ár tanácsadásán,
Ez a kiswiavvák részére egy

a sort. Ezért tűnik ágy, hogy



Éves szinten havi egy alkalowtw.al nagyon szükségünk van a dotor úrra. Átlagosan 1-0
kiswtaw.áva( szávvto(va, akiket ilyenkor bárwtilyen Forniában ellát, ez 2-20 evnbert jelent 1
év alatt. Ehhez w.ég hozzászáw.o(haüink kb évente 30 gyógyszerfelíratást, awtst szülés
(Átán levő gyervvtekágyasok, vagy wtás nőgyógyászati betegek kérnek és házi orvos által
new. Fe(írhat6 gyógyszereket ír Fel) valawint azt, hogy ilyen módon vninden évben
lehetőségünk van nagyon olcsón, itt helyben rákszűrést végeztetni, ami ebben az évben is
62 hölgyet érintett. Úgy gondolom, így már new. is olyan. kicsi az a szánt
Eredetileg havonta 2x Jött a doktor úr. Mivel a ‚wiagánovvossal” rendelkező kisw.avviák
jelenlétét én new. kérevn a doktor úr tanácsadásain, így az akh4áfis létszámot és a
beÁtalókat általában el tcÁdJa végezni havi 2- alkalommal. Erre viszont nagyon szükségünk
van.

ElőFordcs(t így is, hagy beJMttattawt neki Kecskemétre az aláírnivalókat és érte mentem,
hogy időben a várandósok rendelkezésére álon. Ezt szükség esetén a jövőben is
Felvállalovn, de a kavonkénti tanácsadás lehetőségét nagyon szeretném, ha
megmaradhatna.

Összegezve a számok 2012-ben:

35 várandós gondozott
1-20 vizsgálat, gyógyszerfelíratás, bet4ta(ó adása várandósok részére
30 gyógyszerfe((ratás gyerwtekágyasok és new. várandósok részére
3 gyermekágyi vizsgálat

62 rákszűrés
Összesen: zss „beavatkozás”

Ha windenkinek be kellene vnenni a vnagánrendelésre, de ha csak az ingyenes Kecskew%éti
rendelésre is, az is nagyon sokba kerülne és rengeteg Fölöslegesen kidobott idő lenne. És
sokba kerül azoknak, akik w.ég azzal a lehetőséggel is élnek. Úgy hiszem ennyit Pelvállalhat
az önkormányzat ekkora wwnka elvégzéséért. Talán new. tűnik nagy segítségnek, de nagy
problémákat okozna sokaknak, ha new. lenne.

Üdvözlettel:

Vandlikné Ficsor Renáta


