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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 9-

én 1600 órakor megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. 
 
Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Kocsis István, Konfár János, Tánczos László 
képviselők és Szabó Mihály polgármester. 
 
Meghívottak:  Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző,  

     Kovács Bálint az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja, 
     Tóth András műszaki ellenőr, 
     Tóth Csaba közbeszerzési tanácsadó, 

Urbán Miklós Perimeter Villamos Energetikai Kereskedelmi és 
Szolgáltató      Kft. képviselője. 
 

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa 
 
Szabó Mihály polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 

képviselő van jelen, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Hiányzik: Dolog Ernő és Szabó György Róbert képviselők. 
 
Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát javasolja, akit a testület 
egyhangúlag elfogad. 
 
Szabó Mihály polgármester javasolja, hogy napirend előtt hallgassa meg a 
Képviselő-testület Urbán Miklós Úr – a Perimeter Villamos Energetikai 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviselőjének – tájékoztatóját a villamos 
energiaköltség csökkentés lehetőségeiről. Javasolja a kiküldött meghívóban 
szereplő napirendet tárgyalásra. Új napirendi pontként javasolja felvenni: 
 

Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadása.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja a javaslatot, valamint az alábbi napirendet. 

 
 
Napirendi pontok: 
 

1) 20 fős Bölcsőde építés közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala. 
Előadó: Szabó Mihály polgármester. 

 
2) Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadása. 

Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző. 
 
3) Egyéb bejelentések, interpellációk. 

 
 

 

 



Szabó Mihály elmondja, hogy korábban kérésként merült fel, hogy a villamos 

energiacsökkentés lehetőségeit vizsgáljuk meg. Az energiafelhasználással 
kapcsolatban hívta meg Urbán Miklós Urat, átadja a szót tájékoztatója 
megtartására.  
 
Urbán Miklós köszönti a megjelent Képviselő-testületi tagokat. Elmondja, hogy az 
energiaköltségeket két módon lehet csökkenteni, egyrészt kevesebbet kell 
fogyasztani, másrészt a szükséges villamos energiát saját berendezésekkel kell 
megteremteni. Az intézményekben a legtöbb energiát a világítás fogyasztja. 
Ebben az esetben a spórolás modern, kevesebb energiát fogyasztó eszközök 
beszerzésével biztosítható. Ilyen például a LED világítás. Ezek az eszközök a 
hagyományos eszközökhöz képest ugyanolyan fényforrást biztosítanak, de 
ötödrészt fogyasztanak. A beszerzésük drága, de számításokkal alá lehet 
támasztani, hogy mennyi idő alatt térül meg a befektetés. A villamos energia 
megtermelésére ma többféle megújuló forrásból van lehetőség, többek között a 
foto villamos kiserőmű, vagy más néven napelemes rendszer. A napenergia adott, 
az évi napsütéses órák száma magas, a háztetők alkalmasak a kialakításra. 
Jelentős támogatásokat kaphatnak az önkormányzatok az Új Széchenyi Terv 
KEOP program forrásaiból, mintegy 85 %-ot is elérhet a támogatás összege. A 
vállalkozások is jelentős, 30-50 % körüli támogatásban részesülhetnek. A 
napelemes rendszerekkel ki lehet váltani a felmért intézmények villamos energia 
szükségletének 20-30 %-át, vagy akár a teljes egészét is, ha arra műszakilag és 
fizikailag lehetőség van, illetve amelyik pénzügyileg jelent jobb megoldást. Ehhez 
megkeresik a legelőnyösebb forrást, illetve pályázatot, majd végig menedzselik a 
teljes folyamatot a megvalósításig. Ahol nincs lehetőség kiépíteni a napelemes 
rendszert, ott a világítás korszerűsítésével lehet megtakarítást elérni. Ingyenes 
felmérés keretében rögzítik a világítási rendszerek villamos energia fogyasztását 
éves viszonylatban. A felmérésről egy írásos ajánlat, amely tartalmazza a 
szükséges beruházás minden elemét, teljes költség, az elérhető megtakarítás, 
megtérülési idő, finanszírozás. Pozitív döntés esetén a beruházást megvalósítják. 
Részletes tájékoztatót küld a Képviselő-testület részére.  
 
Szabó Mihály megköszöni a részletes tájékoztatást. 

 
A Képviselő-testület tudomásul veszi az energia megtakarításról szóló 
beszámolót. 

 
NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 

1. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester 
 
Szabó Mihály köszönti Tóth András műszaki ellenőrt és Tóth Csaba 

közbeszerzési tanácsadót. Elmondja, hogy a 20 fős bölcsőde építésére kiírt 
közbeszerzési eljárás lezárult, felkéri Tóth Csaba urat, hogy ismertesse a 
Képviselő-testülettel az eredményt. 
 
Tóth Csaba köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a kiírt pályázatra 17 ajánlat 
érkezett, ezekből 3 érvénytelen ajánlat került benyújtásra. Az előre meghatározott 
bírálati szempontok szerint meghozott döntés alapján az eljárás nyertese a 
Horváth Építőmester Zrt (6000 Kecskemét, csongrádi u. 6.). Az ajánlatok 
elbírálásának szempontja az összességében legjobb ajánlat kiválasztása. Az 
eljárás nyertese a legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevő. Az eljárás második 
helyezettje a Bács-Ép-Generál Kft.   



 
Tánczos László megkérdezi, hogy milyen bírálati szempontok döntöttek a 
pályázat elbírálásánál, és azt ki határozta meg? Nagyon rövidnek találja a nyertes 
pályázó által meghatározott 89 napos elkészítési határidőt. 
 
Tóth Csaba elmondja, hogy a Magistrátum Kft. lett megbízva a közbeszerzési 
eljárás lefolytatásával. A pontozási rendszert törvény írja elő, amely szerint 
figyelembe kell venni a pályázó által meghatározott vállalási összeget, a 
garanciavállalás idejét, a fizetési határidőt, valamint a kivitelezés időtartamát. 
Ezeket a szempontokat figyelembe véve lett meghatározva minden egyes 
pályázat. 
 
Szabó Mihály megköszöni az ismertetést és a tájékoztatást. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 
Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2011. (VI. 09.) határozata 
„Jakabszállás községben bölcsőde építése” elnevezésű közbeszerzési eljárást  

lezáró döntés meghozatala. 

 

1. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bíráló Bizottság 

döntési javaslatát a „Jakabszállás községben bölcsőde építése” elnevezésű közbeszerzési 

eljárására vonatkozóan. Megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Horváth 

Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.). 

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

1. sz ajánlat: 

Konstart Bt. (2040 Budaörs, Bor u. 41/b) 

Ajánlati ár (nettó Ft) Jótállási idő (hónap) Teljesítési határidő (nap)     Fizetési határidő (nap) 

56956000 84 118 65 

2. sz ajánlat: 

Horváth Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.) 

Ajánlati ár (nettó Ft) Jótállási idő (hónap) Teljesítési határidő (nap)     Fizetési határidő (nap) 

61345000 122 89 181 

3. sz ajánlat: 

Előregyártó-Szerelő Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Kert u. 10.) 

Ajánlati ár (nettó Ft) Jótállási idő (hónap) Teljesítési határidő (nap)     Fizetési határidő (nap) 

61000000 36 165 30 

4. sz ajánlat: 

KALO-BAU KFT. (6300 Kalocsa, Sörös Imre utca 13.) 

Ajánlati ár (nettó Ft) Jótállási idő (hónap) Teljesítési határidő (nap)     Fizetési határidő (nap) 

68711074 12 203 45 

5. sz ajánlat: 

Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. (1193 Budapest Derkovits Gy. u. 82.) 

Ajánlati ár (nettó Ft) Jótállási idő (hónap) Teljesítési határidő (nap)     Fizetési határidő (nap) 

89170773 36 189 30 

6. sz ajánlat: 

Generál Centrál Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.) 

Ajánlati ár (nettó Ft) Jótállási idő (hónap) Teljesítési határidő (nap)     Fizetési határidő (nap) 

67473000 161 125 68 

7. sz ajánlat: 



Iványi Építőmester Kft. (5900 Orosháza, Deák F. u. 14-16. fszt. 1.) 

Ajánlati ár (nettó Ft) Jótállási idő (hónap) Teljesítési határidő (nap)     Fizetési határidő (nap) 

59000000 96 140 60 

 

8. sz ajánlat: 

 Szarvas-Városterv Kft. (5540 Szarvas, Sirály u. 3.) 

Ajánlati ár (nettó Ft) Jótállási idő (hónap) Teljesítési határidő (nap)     Fizetési határidő (nap) 

58720000 74 141 66 

9. sz ajánlat: 

Treszner Kft. (7630 Pécs, Álmos u. 3/18.) 

Ajánlati ár (nettó Ft) Jótállási idő (hónap) Teljesítési határidő (nap)     Fizetési határidő (nap) 

105710577 36 119 30 

10. sz ajánlat: 

FIDO-HELYI Építőipari és Szolgáltató Kft. (6230 Soltvadkert, Ifjúság utca 71.) 

Ajánlati ár (nettó Ft) Jótállási idő (hónap) Teljesítési határidő (nap)     Fizetési határidő (nap) 

58500000 121 135 90 

11. sz ajánlat: 

Bács-Ép-Generál Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló L.u. 14. fszt 1.) 

Ajánlati ár (nettó Ft) Jótállási idő (hónap) Teljesítési határidő (nap)     Fizetési határidő (nap) 

57285000 123 98 47 

12. sz ajánlat: 

MODUS VIVENDI Kft. (6237 Kecel, Vasút u. 36.) 

Ajánlati ár (nettó Ft) Jótállási idő (hónap) Teljesítési határidő (nap)     Fizetési határidő (nap) 

59999999 99 133 61 

13. sz ajánlat: 

MODINVEST Kft. (6400 Kiskunhalas, Kéve utca 39.) 

Ajánlati ár (nettó Ft) Jótállási idő (hónap) Teljesítési határidő (nap)     Fizetési határidő (nap) 

62500000 60 140 60 

14. sz ajánlat: 

DOMI Épületgépészet Kft. (6724 Szeged, Pulz utca 10.) 

Ajánlati ár (nettó Ft) Jótállási idő (hónap) Teljesítési határidő (nap)     Fizetési határidő (nap) 

60200000 60 180 60 

3. Az eljárás során érvénytelen ajánlatot nyújtott be: 

- Taskó Attila e.v. (6430 Bácsalmás, Toldi utca 18.) ajánlattevő érvénytelen ajánlatot 

tett a Kbt. 88.§ (1) bekezdés e) és f) pontja alapján, mert nem jelölte meg a felelős 

műszaki vezetői tevékenységet, kint alvállalkozó által végzendő tevékenységet. Az 

ajánlatba csatolt műszaki vezetői életrajzban foglaltak alapján viszont megállapítható, 

hogy a műszaki vezetői tevékenységet nem ajánlattevő alkalmazottja, hanem 

alvállalkozó végzi megbízási szerződés alapján, amelyről tisztázó kérdésre adott 

válaszában ajánlattevő nyilatkozott is. 

- V-DBK Fővállalkozói Kft. (7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.) ajánlattevő érvénytelen 

ajánlatot tett a Kbt. 88.§ (1) bekezdés e) és f) pontja alapján, mert ajánlattevő az 

ajánlatba nem csatolta 

1. Ajánlattevő utolsó lezárt pénzügyi évére vonatkozó, a számviteli szabályok 

szerinti beszámolója kiegészítő mellékletét 

2. a műszaki ütemtervet. 

- M & K Kft. (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 18. fsz. 2.) ajánlattevő érvénytelen 

ajánlatot tett a Kbt. 88.§ (1) bekezdés e) és f) pontja alapján, mert ajánlattevő az 

ajánlatba nem csatolta az ajánlattevő utolsó lezárt pénzügyi évére vonatkozó, a 

számviteli szabályok szerinti beszámolója kiegészítő mellékletét. 

4. Az előre meghatározott bírálati szempont szerint meghozott döntés alapján az 

eljárás nyertese: 

Horváth Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.) 



Az ajánlatok elbírálásának szempontja az összességében legjobb ajánlat kiválasztása. Az 

eljárás nyertese a legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevő. 

5. Az előre meghatározott bírálati szempont szerint meghozott döntés alapján az 

eljárás második helyezettje: 

Bács-Ép-Generál Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló L.u. 14. fszt 1.) 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja az összességében legjobb ajánlat kiválasztása. Az 

eljárás második helyezettje a második legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevő. 

6. A Képviselő-testület felkéri Szabó Mihály polgármestert, hogy a közbeszerzési 

eljárást lezáró döntés értelmében, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 

kösse meg. 

 
 
 
2. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző. 
 
Szabó Mihály átadja a szót Hegedűs Gábornénak a 2. napirendi pont előadására. 
 
Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a Kecskemét és Térsége Ügyeleti 

Társulásban részt vevő önkormányzatoknak törvényi előírás alapján kötelesek 
elkészíteni a Települési Esélyegyenlőségi Programot. A helyi önkormányzat, 
valamint a többcélú kistérségi társulás az államháztartás alrendszereiből, az 
európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján 
finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, 
pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi 
programmal rendelkezik.  

 
Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2011. (VI. 09.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Települési Esélyegyenlőségi 
Programjának elfogadásához hozzájárulás. 
 

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 
mint  
Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás tagja - 

 
1./ Kecskemét Megyei Jogú Város Települési 
Esélyegyenlőségi Programjának elkészítéséhez a 
„Helyzetelemzés a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi  
és szociális helyzetéről” szóló ezen határozat mellékletét 
képező  
táblázatot jóváhagyja. 

 
2./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a mellékelt 
táblázatban szereplő adatok – összesítve a társulás többi 
tagjával együtt –  
Kecskemét Megyei Jogú Város Települési Esélyegyenlőségi 
Programjában feltüntetésre kerüljenek. 
Felelős: Szabó Mihály 
Határidő: azonnal 

 



3. napirendi pont: Bejelentések 
 
Szabó Mihály elmondja, hogy a Kiskőrös és Térsége Ivóvízjavító Program 159 m 

forintot nyert a benyújtott pályázaton. 
A június 6-ai és 8-ai felhőszakadás miatt a csapadékvíz és a belvíz elvezetéssel a 
falu több pontján is problémák voltak. A tűzoltókat is riasztani kellett. Többek 
között a Petőfi S., a Béke utcában és a Munkácsy utcában is szivattyúzni kellett, 
mert befolyt a kertekbe, néhol már a házakba is. A pincékbe is befolyt az esővíz 
és feljött a talajvíz is.  
 
Tánczos László javasolja, hogy a Munkácsy utcából a vízelvezetést 

csatornarendszer kiépítésével kellene megoldani, hogy a külterületi csatornákba 
átfolyjon a víz, hogy ne kellejen szivattyúzni. 
 
Szabó Mihály bejelenti, hogy az utak mellett a fűnyírás megtörtént. 

 
Bukovszki Sándorné elmondja, hogy az 54. sz. főútvonal mellett a munkások 

levágták a füvet. Az ott lakók viszont a járdáról már nem takarították el a 
maradékot. Kéri, hogy szórólapon legyen tájékoztatva a lakosság, hogy a házak 
előtti közterületet az ott lakóknak télen- nyáron kötelesek rendben tartani.  
 
 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, Szabó Mihály polgármester 
az ülést bezárja, és a további napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el. 
 

Kmft. 
 
 
 
 
 
 
Szabó Mihály                                                                                Hegedűs Gáborné 
polgármester                                                                                 címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

MEGHÍVÓ  
 

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2011. június  9-én csütörtökön 16 órai kezdettel 

rendkívüli ülést tart a Polgármesteri Hivatal  

tanácskozó termében, melyre meghívom. 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1) 20 fős Bölcsőde építés közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala. 

Előadó: Szabó Mihály polgármester. 

 

2) Egyéb bejelentések, interpellációk. 
 

 

 

Jakabszállás, 2011. június 7. 

 

 

 

 

 

Szabó Mihály 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Községi Polgármesteri Hivatal 

Polgármesterétől 

6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14. 

76/581-800 Fax: 76/581-802 

06/20 3234 031 

e-mail: polgarmester@jakabszallas.net 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 



 

 

 


