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Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 07. 
napján 1700 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  Király Péter polgármester 

Nagy Tivadar képviselő 
                                   Brányi Albertné képviselő 

Szücs Károly képviselő  
                                    Kövecses Tímea képviselő 
                                    Bider Zsolt képviselő 
                                    Dömötör Ernő képviselő 
                                    Sik Gyula képviselő 
      
 
Igazoltan távol:         Fehérvári Károly képviselő 
                                    Raczenböck Kálmán képviselő 
                                                                 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: Németh Dóra jegyző 
 
Tanácskozási joggal az 1-3. napirendi pontokhoz meghívottak: dr. Keresztes Hajnalka 
háziorvos, dr, Mentes Szilvia gyermekorvos, dr. Konczos György fogorvos 

 
Király Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület jelen lévő tagjait, valamint a 
meghívott vendéget.  Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 10 
tagú képviselő-testület 8 tagja jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Sik Gyula és Bider 
Zsolt képviselőket kérte fel. 
 
A polgármester az alábbi napirendi pontokra tett javaslatot, melyet a testület egyhangúan 
elfogadott: 
 

1) Tájékoztató a felnőtt háziorvosi szolgálat előző évi működéséről 
Előadó: Dr. Keresztes Hajnalka háziorvos 

2) Tájékoztató a gyermekorvosi szolgálat előző évi működéséről 
Előadó: Dr. Mentes Szilvia gyermekorvos 

3) Tájékoztató a fogorvosi szolgálat előző évi működéséről 
Előadó: Dr. Konczos György fogorvos 

4) Tájékoztató a Sportcsarnok vizesblokkjának felújítási munkálatairól 
            Előadó:  Németh Dóra jegyző  

5) Előterjesztés a közétkeztetés közbeszerzésére 
Előadó: Németh Dóra jegyző 

6) Egyebek 
Előadó: Király Péter polgármester 

7) Egyedi Ügyek ( zárt ülés) 
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      Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
    
1. napirendi pont 
Tájékoztató a felnőtt háziorvosi szolgálat előző évi működéséről 
Előadó: Dr. Keresztes Hajnalka háziorvos 
 
Dr. Keresztes Hajnalka háziorvos köszöntötte a testület tagjait, majd részletesen 
ismertette az írásban is benyújtott beszámolóját. ( Az írásos anyag a melléklet részét 
képezi.) Kitért a tárgyi, személyi feltételekre, a hozzá bejelentett lakosok egészségi 
állapotára. Sürgető feladatnak értékelte a váró festését, járólapozását. 
Kérte a testület tagjait tegyék fel kérdésüket, mondják el véleményüket. 
 
Kövecses Tímea képviselő arra keresett választ, hogy a PAMOKórház jelenlegi helyzete 
mennyiben befolyásolja az alapellátást. 
 
Dr. Keresztes Hajnalka háziorvos válaszában elmondta, hogy jelentősen befolyásolja az 
alapellátás működését, mert számos esetben a szakrendelőben elvégzett vizsgálat alapján 
tud csak diagnózist felállítani és ez a várakozó listák, illetve a 3-4 hónapos előjegyzési idő 
miatt negatív irányba befolyásolhatja a beteg állapotát, továbbá arra kényszeríti az 
embereket, hogy magánorvosokat keressenek fel. 
Említést tett arról is, hogy a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár indokolatlanul sok 
ellenőrzést folytat, jelentősen emelkedtek az adminisztrációs költségek is, melyek egy 
ember munkáját jelentik a praxisban. 
Dömötör Ernő képviselő a baleset megelőzés érdekében sürgősen javasolta a műpadló 
kicserelését, valamint a mozgáskorlátozott feljáró megépítését. 
Király Péter polgármester a javaslattal egyetértett és mihamarabb megoldandó feladatnak 
értékelte a felvetést. 
 
Ezt követően a testület tagjai és a meghívottak hosszan beszélgettek a „magyar 
egészségügyről” majd megköszönték a háziorvos tájékoztatóját és rátértek a 2. napirendi 
pont tárgyalására. 
 
2. napirendi pont 
Tájékoztató a gyermekorvosi szolgálat előző évi működéséről 
Előadó: Dr. Mentes Szilvia gyermekorvos 
 
Dr. Mentes Szilvia gyermekorvos elmondta, hogy a hozzá bejelentett személyek száma 
nem változott, a finanszírozás sem. Ami jelentősen átalakult januártól az a gyermekek 
szűrése, melyre most 1,3,5,7 éves korban kerül sor. Elmondható, hogy most is az asztmás 
betegek és a mozgásszervi betegek száma a legjelentősebb, ezen belül is a 
hátgerincferdülés. Ennek oka a mozgásszegény életmód. Különösen az iskola egészségi 
vizsgálatokon derül erre fény, illetve az óvodai szűréskor. 
A felnőtt várólistákhoz hasonlóan nálunk is hónapokkal később lehet időpontot kapni a 
pulmonológiára. Szintén gondot okoz, hogy megszűnt a gyermekszemészet, 
gyermeknőgyógyászat. 
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3. napirendi pont 
Tájékoztató a fogorvosi szolgálat előző évi működéséről 
Előadó: dr. Konczos György fogorvos 
 
Dr. Konczos György fogorvos tájékoztatta a testületet, hogy a fogorvosi finanszírozás már 
11 náve ugyanolyan szintű, havi 180-210 eFt-ig terjed. Kunsziget és Öttevény községekből 
2200-2500 páciense van. Az OEP-től kapott támogatás az asszisztens fizetését és járulékait 
sem fedezi. Privát páciensek nélkül nem tudná a praxist fenntartani. Köszöni, hogy az 
önkormányzat a rezsiköltségeket vállalja. Elmondta még, hogy évek óta úgy megy 
szabadságra, hogy van helyettese, a betegek nem maradnak ellátatlanul, betegállományban 
pedig 20 éve nem volt. 
Felvetette azt is, hogy a felnőtt háziorvosi rendelő és a fogorvosi rendelő külön bejáratát 
meg kellene valósítani, különösen influenzás időszakban. 
 
Király Péter  polgármester válaszában elmondta, ezt most hallja először, a nyílászáró-
csere idején könnyen kivitelezhető lett volna, most már nehezen megoldható. 
 
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester megköszönte a tájékoztatót.,majd a testület 
folytatta a munkáját. 
 
4. napirendi pont 
Tájékoztató a Sportcsarnok vizesblokkjának felújítási munkálatairól 
Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
Németh Dóra jegyző elmondta, hogy a szeptember 23-i testületi ülésen elhangzottak 
alapján bekérte az olcsóbb anyaggal is az árajánlatot Bodor Róbert vállalkozótól, illetve 
mindkét testület által kiválasztott ajánlat mellé kérte, hogy a kivitelezés határidejét, a 
várható munkakezdést adják meg. A TÓBI-2001 Bt. Október eleji kezdéssel 5 hétre vállalta 
a munkát 4.259 eFt-os áron, míg Bodor Róbert időpontot nem nevezett meg , árajánlata 
4.496 eFt. Így a TÓBI-2001. Bt.-vel kötöttünk vállalkozási szerződést. 
A munka október 05. napján elkezdődött, az építési naplóba ez rögzítésre került. Sajnos a 
bontáskor hamar felszínre kerültek előre nem látható dolgok, melynek ismeretésére felkérte 
a polgármestert. 
 
Király Péter polgármester elmondta, hogy a csempeborítás leszedése után derült ki , hogy a 
válaszfal megsüllyedt , mivel nem volt megfelelő az alapozás. Ennek következtében a 
szennyvízlefolyó csövek is szétnyíltak és a víz a padozat alá  kerül , így az megsüllyedt 
ezzel a főlefolyó rendszer is meghibásodott. Mindezek miatt a kiírt ajánlatot módosítani kell 
a be nem tervezett lefolyórendszer cseréjével. A másik változtatás a betervezett 
vízvezetéket Henkó típus  helyett PP műanyag csövekkel , szerelvényekkel építenének meg. 
A képviselő testület a támogatta , hogy más anyaggal kerüljön kivitelezésre a csőszerelés, 
és engedélyezte a többletköltségeket a felmerült többletmunkák miatt. 
 
 
5. napirendi pont 
Közétkeztetés közbeszerzési eljárása 
Előadó: Németh Dóra jegyző  
 
A jegyző a napirendi ponttal kapcsolatban az alábbiakat adta elő: 
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A közbeszerzésekről szóló 2003.évi 139. törvény 2009. január, majd 2009. április 01. 
napjától jelentősen csökkentette az értékhatárokat. Így a szolgáltatás megrendelelése esetén 
8 millió Ft a plafon, ameddig nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnunk. 
Áttekintve az októberi teljesítést megállapítottuk, hogy az idén az értékhatárt kis mértékben 
át fogjuk lépni, jövőre pedig , a bölcsőde beindítása miatt, jelentősen.  
Ezért szükség van a jogszabályi előírásokat betartva közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 
Ennek a folyamata a következő: 

1. Ajánlatkérői bejelentkezés a közbeszerzések tanácsánál- a bejelentkezést ma reggel 
megtettük 

2. Az azonosító kiadása után tehetjük meg az ajánlatunkat, melynek elkészítéséhez 
közbeszerzési szakértőre van szükség ( Gasztonyiné Kovács Judit), aki a jövő hét 
végére ígérte a dokumentáció elkészítését. Ez egy kb. 10 oldalas kiírás, mely 
pontosan feltárja a jelenlegi helyezetet és előírja a fenntartó valamennyi 
szempontját, melyet figyelembe kívánunk venni. ( Gondolok arra, hogy nem csak az 
ár a fontos, hanem a minőség, kell referencia a pályázóktól, legyen a megyében is 
közétkeztetést végző, milyen végzettségű és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező 
dolgozót alkalmazstb.) 

3. Rendelkeznünk kell egy közbeszerzési szabályzattal, mely pontosan leszabályozza 
az eljárást és az abban résztvevőket a törvény alapján. Ez nem volt, így készítettem 
egyet, a közbeszerzési tanácsadó által javasoltak alapján. Fontos, hogy ma meg kell 
nevezni azt az önkormányzati képviselőt, aki az 5 tagú bizottságban benne szerepel. 
A közbeszerzési szabályzatot külön ismertetem. 

4. A kiírás megjelentetése után minimum 25 napot ( törvény szerint 25-50 nap) kell 
hagyni az ajánlatok benyújtására. 

5. Ajánlatok bontása- hiánypótlás minimum 3 nap 
6. Ajánlatok elbírálása, eredményhírdetés-majd 8 nap idő kifogás benyújtására 
7. 9. napon szerződéskötés 

 
Olyan közbeszerzési tanácsadót választottunk, akinek önkormányzati referenciái vannak és 
azt ismerjük is, illetve aki közétkeztetési projektet is levezényelt már hasonló nagyságú 
településen ( Győrszemere). 
Úgy látjuk, hogy 2010. január 01. napjával sikerülhet szolgáltatót váltani. 
 
Hangsúlyozta, hogy a közbeszerzési eljárás kiírása törvényi kötelezettség, mérlegelést nem 
igényel. 
 
Kérte a testület tagjait, tegyék fel  kérdésüket, mondják el véleményüket. 
 
Király Péter polgármester  véleményében kihangsúlyozta , hogy a törvényi rendelkezések 
szerint kell ezt a feladatot is végrehajtani , és ha a törvény így rendelkezik akkor a 
közeljövőben a közbeszerzést ki kell írni.  
 
Bider Zsolt képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a közbeszerzési eljárást 
feleslegesnek tartja, fenntartásai vannak , hogy lesz e pályázó és ő milyen áron tudja 
biztosítani a szolgáltatást.  
 
A testület többi tagja is fenntartásokkal fogadta az előterjesztést és a jegyző és a 
polgármester előterjesztését nem támogatta, a döntést 2010. évi költségvetés tárgyalására 
halasztotta. 
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6. napirendi pont  
Egyebek 
Előadó: Király Péter polgármester  
 
Király Péter polgármester az alábbiakban tájékoztatta a testületet az elmúlt ülés óta 
történtekről: 
 

· Szigetköz Quelle Kft válasza telekvásárlás ügyében.- a testület által meghatározott 
áron meg kívánják vásárolni a területet  

· Táncsics utcai telkek  847/7 terület Molnáréknak kell 1,5 MFt 
· Táncsics utcai lelek 847/3, és a 847/4  valószínű hogy szintén kell a kettő 2,5 MFt 
· Településőr  pályázat beadásra került 
· Kalaposék megkeresése házeladás ügyében. Ezzel kapcsolatban a polgármester 

ismerette az eladó szándékát, hogy 4 millió Ft-ért kívánja értékesíteni az ingatlant, 
melyből korábban az volt a vélemény múzeumot lehetne kialakítani. A testületi 
tagok néhány perc tanácskozás után úgy foglaltak állást 1 millió Ft-ért tudják 
megvásárolni az ingatlant. 

· Kovács József további pere a József Attila utcával kapcsolatban-2009.12.03. 
Legfelsőbb Bíróság 

· Bolgányi –híd felújítása 6.300 e Ft  önrész 2.500 e Ft ehhez kérnek támogatást- a 
testület úgy foglalt állást, nem kíván hozzájárulni a költségekhez, hisz pl. a kerékpár 
út kapcsán Kunsziget sem támogatta a településünket. 

· Idősek napja 2009.október 25 vasárnap 15 órakor a Sportcsarnokban  
· Kopjafa állítása az öttevényi tanítókért az iskola parkjában 

 
A nyilvános ülés végén Szücs Károly képviselő az ülésről távozott, így 7 képviselő 
tartózkodott az ülésteremben. 
              
Mivel egyéb bejelentés nem hangzott el a polgármester a nyilvános ülést 19 órakor 
bezárta. A testület zárt ülésen folytatta a munkát. 
              

K.m.f. 
 
 Király Péter Németh Dóra 
 polgármester  jegyző 
 
 Sik Gyula Bider Zsolt 
 képviselő képviselő 

 
 

�������������
Öttevény Község Önkormányzata


	Tájékoztató a felnőtt háziorvosi szolgálat előző évi működéséről
	Tájékoztató a felnőtt háziorvosi szolgálat előző évi működéséről
	Tájékoztató a felnőtt háziorvosi szolgálat előző évi működéséről
	Tájékoztató a gyermekorvosi szolgálat előző évi működéséről
	Tájékoztató a fogorvosi szolgálat előző évi működéséről
	Közétkeztetés közbeszerzési eljárása
	Egyebek



