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Jegyzőkönyv

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. november 15-én 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen voltak:

Csányi Kálmán
polgármester
Tüke László
alpolgármester
Czöndör Mihály, Csiki Szilárd, Horváth Zoltán, Kovács Dénes, Majda Benedek,
Paál Huba, Simonné Zsuffa Erzsébet- képviselők

Meghívottak:

dr. Nagy Éva
Herczeg Emília
Márkus Kinga

jegyző
Polgármesteri Hivatal hatósági osztályvezetője
jegyzőkönyvvezető

Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 9 fő megválasztott képviselőből 9 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek
javasolta Csiki Szilárd és Czöndör Mihály képviselőket.
Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri Csiki Szilárd és Czöndör Mihály képviselőket a mai rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
345/2018. (XI. 15.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csiki Szilárd és Czöndör Mihály
képviselőket a mai rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Csányi Kálmán: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy 1. napirendi pontként az ,,,,Egészségügyi
Centrum kivitelezési munkái” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás”, 2. napirendi pontként az
„Orvosi eszközök beszerzése Belügyminisztériumtól elnyert pályázat terhére”, 3. napirendi pontként „A
III. számú körzet módosított feladat-ellátási szerződésének javítása”, 4. napirendi pontként „A Velencei úti
orvosi rendelő belső átalakítása”, 5. napirendi pontként „A házi gyermekorvosi körzet rendelési idejének
változása” című előterjesztést tárgyalják.
Szavazásra bocsátotta javaslatát.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
346/2018. (XI. 15.) határozata
A mai rendkívüli nyílt ülés napirendjének meghatározásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai rendkívüli nyílt ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
Napirend 1. pontja:
,,Egészségügyi Centrum kivitelezési munkái” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 2. pontja:
Orvosi eszközök beszerzése Belügyminisztériumtól elnyert pályázat terhére
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 3. pontja:
A III. számú körzet módosított feladat-ellátási szerződésének javítása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 4. pontja:
A Velencei úti orvosi rendelő belső átalakítása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 5. pontja:
A házi gyermekorvosi körzet rendelési idejének változása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 1. pontja:
,,Egészségügyi Centrum kivitelezési munkái” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az előterjesztésben, amit a mai napon e-mailben küldtek ki, az derült ki,
hogy az öt felkért vállalkozó közül hárman beküldték mindkét részre az anyagukat, a MAVA PLAN Kft.
összekeverte a felolvasólapot a két résszel kapcsolatosan, ezért nem lehet értékelni a tevékenységüket. Az
E-KOVÁCS BAU Kft-nek kellett hiánypótlási és utána magyarázó kérdéseket feltenni. A Noble Mérnöki
Szolgáltató Kft. nem élt a hiánypótlással. Először arról kell dönteniük, hogy a MAVA PLAN Kft-t
érvénytelennek kell nyilvánítani mindkét esetben és a Noble Mérnöki Szolgáltató Kft-nél ugyanezt meg
kell tenni. A nyertes szakértői javaslat alapján az E-KOVÁCS BAU Kft. lenne, ráadásul a fedezetbe
beleférnek azok az összegek, amit kérnek, azok az önkormányzat rendelkezésére állnak. Tehát a nettó
27.077.052,- Ft, illetve a 21.259.880,- Ft-os fedezettel rendelkeznek, így ezeket a feladatokat el tudják
végezni.
A vitát megnyitotta. Az összefoglaló, amelyet a képviselők látnak, az ma 14 óra környékén érkezett meg,
tehát reggel 9 órakor még nem állt rendelkezésre. Nem tudnak gyorsabban dolgozni, de ahhoz, hogy jövőhét
szerdán szerződést tudjanak kötni és a BM pályázat december 31-i befejezésre megtörténjen, ahhoz ilyen
rohamtempóban kell dolgozni, mert az eljárási rendek úgy vannak kitalálva, hogy az eljárási rendeket be
kell tartani, egyedül az önkormányzat eljárási rendjét lehet gyorsítani, másét nem.
Elrendelte a név szerinti szavazást. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. október 18. napján
megindított „Egészségügyi Centrum kivitelezési munkálatai” tárgyában a MAVA PLAN Kft. által
benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja mindkét rész vonatkozásában, mivel az ajánlatok vizsgálata
során olyan fogyatékosság került megállapításra, amelyre hiánypótlás nem volt el rendelhető.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással (név szerinti szavazással)
az alábbi határozatot hozta:
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
347/2018. (XI. 15.) határozata
„Egészségügyi Centrum kivitelezési munkálatai” tárgyában benyújtott ajánlat érvénytelennek
nyilvánításáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. október 18. napján
megindított „Egészségügyi Centrum kivitelezési munkálatai” tárgyában a MAVA PLAN Kft. által
benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja mindkét rész vonatkozásában, mivel az ajánlatok vizsgálata
során olyan fogyatékosság került megállapításra, amelyre hiánypótlás nem volt el rendelhető.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Csányi Kálmán: Elrendelte a név szerinti szavazást. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely
szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Egészségügyi Centrum
kivitelezési munkálatai” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti.
A Noble Mérnöki Szolgáltató Kft. (2490 Pusztaszabolcs, Arany J. u. 41.) által benyújtott ajánlatot
érvénytelennek nyilvánítja mindkét rész vonatkozásában.
Az eljárás nyertesének az E-KOVÁCS BAU Kft.-t (2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás u. 14.) hirdeti ki,
tekintettel arra, hogy az ajánlata érvényes és az ajánlatkérési felhívásban meghatározott értékelési
szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatnak minősül.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 7 fő igen, 2 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással (név szerinti szavazással)
az alábbi határozatot hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
348/2018. (XI. 15.) határozata
,,Egészségügyi Centrum kivitelezési munkálatai” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményesnek minősítéséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Egészségügyi Centrum
kivitelezési munkálatai” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti.
A Noble Mérnöki Szolgáltató Kft. (2490 Pusztaszabolcs, Arany J. u. 41.) által benyújtott ajánlatot
érvénytelennek nyilvánítja mindkét rész vonatkozásában.
Az eljárás nyertesének az E-KOVÁCS BAU Kft.-t (2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás u. 14.) hirdeti ki,
tekintettel arra, hogy az ajánlata érvényes és az ajánlatkérési felhívásban meghatározott értékelési
szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatnak minősül.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 2. pontja:
Orvosi eszközök beszerzése Belügyminisztériumtól elnyert pályázat terhére
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Tudomása szerint ez az előterjesztés kiment e-mailben, amely arról szól, hogy a kötelező
orvosi eszközök esetében a 30 millió forintból közel 3 millió forintot erre a kötelező feladatra tudnak
felhasználni. Ezen eszközök beszerzéseire december 31-ig van szabad forrásuk, amit erre fel tudnak
használni. Ha december 31. után szeretnék felhasználni, akkor a fennmaradó eszközöket vissza kell
fizetniük. 3 árajánlat érkezett, ebből a legkedvezőbb a REXTRA Kereskedelmi Kft, amely bruttó 2.991.960
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forint. Kell egy kis forrást hozzátenni, 24.246 forint önrészt, hogy ez megvalósuljon, nem sikerült a
fedezettel rendelkezésre álló összegeket megcsinálni. A legutóbbi rendkívüli testületi ülésen beszélt arról,
hogy a III. körzet kötelező eszközeit ilyen módon tudják biztosítani.
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta. Szavazásra
bocsátott a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a REXTRA Kereskedelmi Kft-től (8000 Székesfehérvár, Palotai út 8.) kívánja beszerezni a
háziorvosi rendelőbe szükséges alapvető orvosi eszközöket bruttó 2.991.960,- Ft értékben.
Az eszközök megvásárlásához szükséges összegből 2.967.714,- Ft értékig a BMÖFT/107-26/2017. számú
„Egészségügyi Centrum fejlesztése, felújítása” című projekt által kapott támogatásból kerül biztosításra, a
fennmaradó bruttó 24.246,- Ft az önkormányzat költségvetésnek általános tartalékából kerül biztosításra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az eszközök beszerzésére vonatkozó megrendelés
aláírására.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
349/2018. (XI. 15.) határozata
Orvosi eszközök pályázat keretében történő beszerzéséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a REXTRA Kereskedelmi
Kft-től (8000 Székesfehérvár, Palotai út 8.) kívánja beszerezni a háziorvosi rendelőbe szükséges alapvető
orvosi eszközöket bruttó 2.991.960,- Ft értékben.
Az eszközök megvásárlásához szükséges összegből 2.967.714,- Ft értékig a BMÖFT/107-26/2017. számú
„Egészségügyi Centrum fejlesztése, felújítása” című projekt által kapott támogatásból kerül biztosításra, a
fennmaradó bruttó 24.246,- Ft az önkormányzat költségvetésnek általános tartalékából kerül biztosításra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az eszközök beszerzésére vonatkozó megrendelés
aláírására.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2018.12.31.

Napirend 3. pontja:
A III. számú körzet módosított feladat-ellátási szerződésének javítása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy kiderült az OEP által visszaküldött anyagból, hogy a Primalife Medical
Kft-nek az írásmódja a szerződésben másképpen volt, nem normál verzállal, hanem capitallal, a második
probléma pedig, hogy az eredeti szerződés időpontját rosszul írták le és ezeket a módosításokat kell
elvégezni.
Herczeg Emília, a Polgármesteri Hivatal hatósági osztályvezetője: Elnézést kért, hogy ezért is jönni kellett
testületi ülésre, de múlt héten többet egyeztettek. Mikor a testületi ülésen elfogadásra került a szerződés
módosítása, akkor nem volt arról szó, hogy úgy legyen leírva, ahogy a cégjegyzékben szerepel. Mikor a
polgármester úr aláírta a szerződést szombaton, akkor mondták neki szóban, őt pedig felhívták hétfőn, hogy
ezt még javítani kell, mert úgy nem tudják felküldeni Budapestre. Ezért lett ilyen javítás, mert csak a név
lett kijavítva és amit talált, az július 4-i, de az október 31-it írta be, mert neki az volt egységes szerkezetű
szerződés, amit elfogadtak. Aztán a kolléganők utána néztek, hogy a július 4-i az, ami számukra
elfogadható. A NEAK június 12-t emlegetett, de az a döntés volt a testület részéről, amikor elfogadták a
Primalife Kft-t a III. számú háziorvosi körzetnek. Ez a kettő lett benne kijavítva, de nem akarja két külön
döntésbe, hanem egybe vette, mert a rendelési időről és a helyettesítésről két külön döntést hozott a testület.
Megköszönte a figyelmet és elnézést kér, reméli, hogy így már elfogadják. Elmondta, hogy az ÁNTSZ-nél
is átment az első és második szerződés, az EAP-on is átment, csak ilyenen volt probléma, hogy nem úgy
tudják berögzíteni ez alapján.
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Csányi Kálmán: A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Pusztaszabolcs Város III. számú háziorvosi körzetében a Primalife Medical
Kft-vel kötött, 2018. október 10-én és 2018. november 7-én módosított feladat-ellátási szerződés javítását
jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező formában elfogadja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
350/2018. (XI. 15.) határozata
A III. számú háziorvosi körzet módosított feladat-ellátási szerződésének javításáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pusztaszabolcs Város III.
számú háziorvosi körzetében a Primalife Medical Kft-vel kötött, 2018. október 10-én és 2018. november
7-én módosított feladat-ellátási szerződés javítását jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező
formában elfogadja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 4. pontja:
A Velencei úti orvosi rendelő belső átalakítása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy Velencei úti rendelő belső átalakításának első ütemére a Pup és Társa Kft.
adott tételes árajánlatot. Mivel van ma testületi ülés, ezért a rendkívüli testületi ülésre szerette volna ezt az
árajánlatot behozni, hogy a testület is elfogadja, ne csak a polgármester hozzon ilyen döntéseket. A
kivitelezés azt jelenti, hogy a jelenlegi orvosi rendelő, ahol az orvos és az asszisztens van, abba kialakítanak
egy helyiséget, ahol az asszisztens van, hogy szét tudják választani a két asszisztens munkáját. Úgy lesz
kialakítva, hogy a második, esetleg harmadik ütemben se kelljen hozzányúlni, hanem ez egy állandó stabil
dologként szerepeljen. A lámpákhoz kell hozzányúlni. Nem a váró részről van szó, hanem ahol az orvos
rendel és ahol az asszisztens található, annak szétválasztásáról van szó.
Majda Benedek: Érdeklődött, hogy villanyszerelési és egyéb munkálatok nem lesznek? Úgy emlékszik,
hogy az is szóba került a múltkori ülésen, illetve a gipszkartonról, hogy ha már festik, akkor utána nagyon
nehéz lesz. Nem tudja, hogy bele lett-e tervezve, hogy érintve vannak-e ezek a falazatok. Ha nem tudnak
rá válaszolni, figyeljenek oda rá.
Csányi Kálmán: Nem tud rá válaszolni, a legutóbbi rendkívüli testületi ülésen a szándéknyilatkozatról
beszélt, hogy ez a cég meg tudja csinálni ezt a feladatot, másnap beszélt velük, hogy adjanak tételes
árajánlatot, hogy tudjanak dönteni, hogy lássák, hogy mekkora ez az összeg, illetve, hogy milyen
feladatokat kell elvégezni. A doktor úr a Pup és Társa Kft. egyeztetett és telefonon kérte, hogy hozzák be
az árajánlatot. Az ajánlat szerint ez az az összeg, amennyiért meg tudják csinálni december 2-ig a feladatot.
Paál Huba: Egy dolog hiányzik számára, hogy hol a forrása ennek az 520.000 forintnak, tartalék?
Csányi Kálmán: Felolvasta a határozati javaslat utolsó mondatát, miszerint „A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, úgy, hogy a költségeket a tartalék terhére biztosítja.”.
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Csányi Kálmán: Lezárta a vitát. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs
Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs Velencei u 32. belső
átalakítására vonatkozóan megbízza a PUP ÉS TÁRSA KFT-t (Százhalombatta, Kodály Zoltán stny. 20.) .
A kivitelezés összege 402 000.-Ft + áfa azaz bruttó 510 540,-Ft-ba kerül.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, úgy hogy a költségeket a tartalék
terhére biztosítja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
351/2018. (XI. 15.) határozata
A Velencei úti rendelő belső átalakításáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs Velencei u 32.
belső átalakítására vonatkozóan megbízza a PUP ÉS TÁRSA KFT-t (Százhalombatta, Kodály Zoltán stny.
20.). A kivitelezés összege 402 000.-Ft + áfa azaz bruttó 510 540,-Ft-ba kerül.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, úgy, hogy a költségeket a
tartalék terhére biztosítja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2018. december 30.

Napirend 5. pontja:

A házi gyermekorvosi körzet rendelési idejének változása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy erre azért van szükség, mivel Ander Klára doktornő elmegy, ezért Egyed
doktor rendelési ideje változik. Úgy egyeztek meg Juhász doktornővel, hogy egyikük délelőtt, másikuk
pedig délután rendel. Mivel a Juhász doktornő rendelési ideje is változott, ezért ehhez kell igazodnia a
gyermekorvosnak, hogy egyszerre két rendelés ne történhessen meg és hogy ez mehessen, ennek
megfelelően dönteni kell, hogy legyen lehetősége az ÁNTSZ-nek ezeket a dolgokat végigvinni.
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta. Szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Pusztaszabolcs Város házi gyermekorvosi körzetében a rendelési idő vonatkozásában
a dr. Valkó Gyermekorvosi Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítását jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező formában és tartalommal elfogadja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
352/2018. (XI. 15.) határozata
Pusztaszabolcs Város házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pusztaszabolcs Város házi
gyermekorvosi körzetében a rendelési idő vonatkozásában a dr. Valkó Gyermekorvosi Bt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítását jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező formában és tartalommal
elfogadja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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16.36 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

dr. Nagy Éva
jegyző

Csányi Kálmán
polgármester

Csiki Szilárd

Czöndör Mihály
jegyzőkönyv-hitelesítők

