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01/103-28/2013. 
 
 

JEGYZİKÖNYV  
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. november 18-án 

tartott  r e n d k í v ü l i   n y í l t  ülésérıl 
 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal, polgármesteri iroda 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Pıdör Gyula polgármester, 

Nyikos István alpolgármester, 
Buza Lajos, Gebula Béla Ákos,  
Dr. Lelkes Ákos, Vajda Balázs,  
Varga Gyula, Viplak Tibor képviselık 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Dr. Komáromi Eszter aljegyzı 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Nóti Annamária Konzulens 9000 Kft. képviseletében 
 
Gajdics Katalin jegyzıkönyvvezetı 

 
 
Nem jelezte távolmaradását: Méreg János képviselı 
 
 
Pıdör Gyula polgármester az ülést 16.02 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 8 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri 
Nyikos István és Gebula Béla Ákos képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Nyikos István és 
Gebula Béla Ákos képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Gajdics Katalint. Kérdezi, hogy 
a napirendi ponthoz van-e valakinek módosító javaslata, kiegészítése. Hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki a napirendi ponttal egyet ért, az kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
Napirend: 
Nyílt ülés  
 

1.  „Enying város központi orvosi ügyeleti ellátása” tárgyában 
kiírt közbeszerzési ajánlatról döntés 

 
  Elıadó: Pıdör Gyula  

     Polgármester 
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1. „Enying város központi orvosi ügyeleti ellátása” tárgyában kiírt közbeszerzési 
ajánlatról döntés 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı szeretné bemutatni a vendéget, Nóti Annamáriát, aki a 
Konzulens 9000 Kft. képviseletében érkezett. Közbeszerzési tanácsadással kapcsolatos 
kérdéseiket neki tehetik fel. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy eddig 1379,38,- Ft/fı/év árat kellett fizetni, most 
ez az ár egy fıre 1374,- Ft/év. Valamivel olcsóbb lett az ajánlat alapján és az ügyeletes 
orvosok létszáma is biztosabb lesz.  
Figyelembe kell venni, hogy amikor egyszer elromlott az egyik speciális orvosi 
berendezéssel ellátott gépjármő, nagyon drága volt a javítása, rögtön 300.000,- Ft elment a 
javítására. Ezért jó, ha egy külsıs cég látja el az ügyeletet, mert akkor nem kell az 
önkormányzatnak ezzel foglalkoznia. Ezen kívül pár forinttal az ellátás is olcsóbb lett. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy a múltkori közbeszerzési eljárás után is volt jogi 
következmény, lehet-e most is valami.  
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy kettı pályázó volt, abból az egyiket hiány 
pótoltatni kellett, de sajnos ezt nem teljesítették határidıre. Így egy érvényes pályázó maradt, 
ez pedig az Emergency Kft. Az elıterjesztésben olvasható a Bíráló Bizottság jegyzıkönyve és 
minden, ami szükséges. Egy határozati javaslat került ezek alapján elıterjesztésre. Mivel 
közbeszerzésrıl van szó, így a Kbt. alapján név szerinti szavazás szükséges. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a határozati javaslatot. További kérdés, hozzászólás 
nem lévén felkéri Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt, hogy a név szerinti szavazást bonyolítsa le. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı egyesével szólítja a képviselıket és kéri, hogy az igen, nem vagy 
tartózkodom szavak hangos kimondásával szavazzanak. 
 

- Buza Lajos képviselı igennel szavazott. 
- Gebula Béla Ákos képviselı igennel szavazott. 
- Dr. Lelkes Ákos képviselı igennel szavazott. 
- Nyikos István alpolgármester igennel szavazott. 
- Vajda Balázs képviselı igennel szavazott. 
- Varga Gyula képviselı igennel szavazott. 
- Viplak Tibor képviselı igennel szavazott. 
- Pıdör Gyula polgármester igennel szavazott. 

 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
275/2013. (XI. 18.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „Enying Város Központi Orvosi ügyelet 
ellátása” tárgyában a közbeszerzési eljárás során a Bíráló 
Bizottság javaslatát elfogadva az Emergency Service Kft 
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, az ajánlat az ajánlattételi 
felhívásban elıírt jogi, pénzügyi-gazdasági, valamint szakmai 
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alkalmassági követelményeknek megfelelt, ezért a testület az 
eljárás nyertesének az Emergency Service Kft gazdálkodót 
hirdeti ki. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés 
megkötésére. 
 
Felelıs:             Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:         azonnal 
 

 
Pıdör Gyula polgármester egyéb napirendi pont nem lévén köszöni a megjelenést, és a 
rendkívüli nyílt ülést 16.10 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2013. november 18. 
 
 
 
  Pıdör Gyula     Kóródi-Juhász Zsolt 
  polgármester             jegyzı 
 
 
 
  Nyikos István      Gebula Béla Ákos 
      hitelesítı            hitelesítı 


