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Készült:  
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás székhelyének tanácskozójában (5700.Gyula, 
Damjanich u.6.) 2009. január 20-án 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanács ülésén. 
 
Jelen vannak: 
Szavazati joggal rendelkező tagok: 
Pluhár László – Elek polgármestere, a Társulás elnöke, Dr.Tarr Lajos - Lőkösháza 
polgármestere, Kalcsó Istvánné – Kétegyháza polgármestere, Dr. Perjési Klára – Gyula 
polgármestere  
    
Meghívottként megjelentek: 
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető, Kóra János – szociális referens,  Dr. Nagy Adrienn 
– Kistérségi Iroda, Sós Judit gyulai család- és egészségügyi osztályvezető, Seeberger Netta – 
Gyulai Egészségügyi Alapellátás vezetője  
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli társulási ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő 
szavazatra jogosult tag jelenlétével, amiből 1 település meghatalmazás alapján jogosult eljárni, 
a Társulási Tanács határozatképes. Kalcsó Istvánné tanácstag személyét illetően szeretnék 
javaslatot tenni a jegyzőkönyv hitelesítőjére. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással 
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?  
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2009.(01. 20 .) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó 
Istvánné tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

 
Felelős: Pluhár László elnök 
              Kalcsó Istvánné tanácstag 
Határidő: 2009.január 29. 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
Javaslom megtárgyalni a meghívóban feltüntetett napirendet. Van-e valakinek kiegészíteni 
valója, vagy hozzáfűzni valója a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kérem, hogy 
kézfelnyújtással szavazzuk meg. Egyetért vele? Tartózkodik? Ellene?   
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
4igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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6/2009.(01. 20.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés 
napirendi pontját. 
 

I. Fő napirend: 
1. Döntés a Központi Orvosi Ügyelet pályázatairól 

                          Előadó: Pluhár László – elnök 
         II.  Bejelentések:  
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: azonnal 

 
1. Döntés a Központi Orvosi Ügyelet pályázatairól 

 
Pluhár László (elnök) 
A Társulási Tanács döntése alapján - a Gyulai Városgazdálkodási Igazgatóság 
közreműködésével - kiírásra került a közbeszerzési felhívás a Gyulai Kistérség felnőtt és 
gyermek háziorvosi központi ügyelet feladatainak ellátására. Megjelent ajánlati felhívás alapján 
4 pályázó vásárolta meg a dokumentációt. A 2009. január 06-a 10.00 órakor határidős 
ajánlattételi időpontra 3 pályázó ajánlata érkezett be, míg a 4. pályázó határidőn túl nyújtotta be 
ajánlatát, így az nem került felbontásra. 2009. január 14-én 14. 00 órakor a Bíráló Bizottság 
rendkívüli ülést tartott, melyen a közreműködő Városgazdálkodási Igazgatóság javaslatát 
elfogadva az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kht-t, kizárta a pályázók sorából, és 
erről a pályázót értesítette, tekintettel arra, hogy a beszerzésre került adatokból, hiánypótlásban 
csatolt dokumentumok alapján nem felelt meg az ajánlati kiírásban előírtaknak. 2009. január 
15-én 10.00 órakor került sor az első tárgyalásra, melyen a két állva maradt pályázó írásban 
tehette meg az eredetinél kedvezőbb ajánlatát. Ezt követte január 16-án a második tárgyalás, 
melyen egymást követően a két ajánlattevő megtehette utolsó szóbeli ajánlatát. Olyan ajánlatot 
tettek az érintettek, mely a Társulás finanszírozási lehetőségeinek megfelel, igy első és második 
helyezettet is hirdetett a bíráló bizottság. Első helyen 1.700.000,-Ft-os kiegészítő támogatás 
ajánlatával a SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft-t (Pusztaottlaka), míg második 
helyezettként a sorban 1.890.000,-Ft-os ajánlatával az Internetional Ambulance Service Kft. és 
Európa Mentőszolgálat Kft. Konzorciumot (Budapest). 
Van-e valakinek észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási Tanács 
egyetért-e azzal, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
úgy dönt, hogy a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva 
            - első helyen : SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft (Pusztaottlaka), 
             - második helyen : Internetional Ambulance Service Kft. és Európa Mentőszolgálat  
               Kft. Konzorcium (Budapest). 
pályázókat nyilvánítja a Gyulai Kistérség felnőtt és gyermekorvosi központi ügyelet 
közbeszerzési pályázatát győztesének. Felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, vállalkozói szerződés megkötésére.   Aki ezzel egyetért, kérem, 
hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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7/2009.(01. 20.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
                   
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Bíráló 
Bizottság javaslatát elfogadva 
             - első helyen : SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft (Pusztaottlaka), 
             - második helyen : Internetional Ambulance Service Kft. és Európa Mentőszolgálat  
               Kft. Konzorcium (Budapest). 
pályázót nyilvánítja a Gyulai Kistérség felnőtt és gyermekorvosi központi ügyelet 
közbeszerzési pályázatát győztesének. Felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, vállalkozói szerződés megkötésére.   
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2009.január 31. 
 
Pluhár László (elnök) 
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, és 
ezennel a mai ülést bezárom.  

 
Gyula, 2009.január 20. 
 
 
 
 
---------------------------------------    ------------------------------------- 
             Pluhár László               Kalcsó Istvánné                 
                   elnök         jkv. hitelesítő 
 

 
 
----------------------------------------      
         Dr. Nagy Adrienn        
                jkv. vezető             
 


