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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000
23/2015.
Jegyzőkönyv
Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 20-án
09:15 órakor kezdődött rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Művelődési Ház emeleti klubterme
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta alpolgármester, Farkas
Gyula , Nagy Attila, Kraller József, képviselők.
Igazoltan távol: Dusik János, Király Gyöngyi képviselők.
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző, Sulczné Lipcsei Zsuzsanna
pénzügyi vezető, Mészárosné Hrubák Mária Gondozási Központ intézményvezetője.
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző.
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
testület határozatképes, az ülést megnyitom.
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Javasolt napirendi pontok:
I.

Fő napirendek:

1. Konyha közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

2. I. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester
Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető
II.

Bejelentések

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a
napirendi pontokat.
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1. Konyha közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatala
dr. Nagy Béla György polgármester: A közbeszerzés lefolytatására ajánlatot kértünk 6
közbeszerzési szakértőtől. Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi bizottság.
Nagy Attila Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság javaslata, hogy Dr. Dimák
Attila (5900 Orosháza, Bartók B. u. 2.) hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízzuk meg a
közbeszerzési eljárás lefolytatásával. Öt éves időtartamra hirdessük meg.
dr. Kormányos László jegyző: Az ajánlattételi dokumentáció ára 50 000 Ft, mely az
önkormányzatot illeti. Ezt belevesszük a szerződésbe. Mielőtt a nyertes ajánlattevővel
megköttetik a szerződés, a testület tárgyalni fog róla. A testületnek joga van vétót benyújtani
ezzel kapcsolatban. Illetve a szerződésbe bele kell foglalnunk a kötelező biztosítást, és az
önkormányzat fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:

200/2015.(X.20.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a Medgyesegyházi
KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy Dr. Dimák Attila (5900 Orosháza, Bartók B. u. 2.)
hivatalos közbeszerzési tanácsadóval, a konyha üzemeltetésére 5 éves időtartamra
lefolytatandó közbeszerzési eljárás lefolytatására a megbízási szerződést aláírja.
A közbeszerzési szakértő megbízási díját 600 000 Ft + ÁFA, Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat fedezi, a 2015. évi tartalékkerete terhére.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ajánlattevők az
ajánlati dokumentációért 50 000 Ft+ ÁFA összeget kötelesek megfizetni, mely összeg
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatát illeti meg.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete fenntartja azt a jogát, hogy a
közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben az összességében
legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett megfelelő ajánlatot.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a
megbízási szerződés megkötése előtt győződjön meg arról, hogy a közbeszerzési tanácsadó
rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással.
Határidő: azonnal
Felelős: Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője.
dr. Kormányos László jegyző
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2. I. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntés meghozatala
dr. Nagy Béla György polgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta, megadom a szót
Nagy Attila megbízott elnök úrnak, ismertesse a bizottság javaslatát.
Nagy Attila Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A doktor úr munkájával kapcsolatban
pozitív visszajelzések érkeznek. Támogatásra érdemes minden ilyen kérelem, ami az ő
további munkáját, itt tartózkodását segíti. A bizottság az előterjesztésben foglalt határozati
javaslatot javasolja elfogadni a testületnek.
dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
201/2015.(X.20.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Medgyesegyháza 1.
számú vegyes háziorvosi körzetet fenntartója nyilatkozik, hogy támogatja Dr. Dimák Sándor
pályázaton való részvételi szándékát és kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat
esetén legalább 5 éves időtartamra feladat ellátási szerződést köt a Dimák és Társa Bt. (5700
Gyula, Kiss János Altábornagy u. 29. Cg.04-06-007976, adószáma: 22117744-1-04)
egészségügyi szolgáltatóval, melynek keretén belül Dr. Dimák Sándor személyes
közreműködésével önálló orvosi tevékenységet végez.
Felhatalmazza a Polgármestert a szándéknyilatkozat megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
dr. Nagy Béla György polgármester
Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető

Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 09:30
órakor lezárta.

Kmf.

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Simonka Jánosné
jegyzőkönyvvezető

