
Előterjesztés 
 

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 
üzemeltetési szerződésének módosításáról 

1. előterjesztés száma: 312/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

 1. melléklet – határozati javaslat 

 2. melléklet – üzemeltetési szerződés 

 3. melléklet –üzemeltetési szerződés módosítás   
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

 Gazdálkodási Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: Nyílt ülés  
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 

Bicske Város Önkormányzata és a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 
között 2015. augusztus 19. napján üzemeltetési szerződés jött létre, annak érdekében, hogy a 
Bicske Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő bicskei 3131/1/A hrsz. alatt 
felvett, természetben 2060 Bicske, Nagy Károly u. 5. szám alatti ingatlanon lévő tanuszoda 
üzemeltetését ellássa. 
 
A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője megkereséssel élt 
önkormányzatunk irányába, hogy az üzemeltetés során jelentős költségmegtakarítása 
keletkezett, ezért a 2017. október, november, december hónapban nem állít ki számlát az 
üzemeltetési költségekről, az erre az időszakra eső üzemeltetési díj teljesítéseként a Bicskei 
Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. a korábban teljesített üzemeltetési díjakat 
fogadja el. 
Jelen szerződésmódosítással az üzemeltetési szerződés nem érintett rendelkezései változatlanul 
maradnak. 
A fentieket figyelembe véve kérem az előterjesztés megvitatását. 
 
Bicske, 2017. október 30.  

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 



1. melléklet a 312/2017 számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. üzemeltetési 
szerződésének módosításáról 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződés módosításának aláírására. 

 
 

Határidő:  2017.11. 30. 
Felelős:   Polgármester 
 



















ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS -TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről 

megnevezés: Bicske Város Önkormányzata
képviselő: Pálffy Károly polgármester
cím: 2060 Bicske, Hősök tere 4.
törzsszám: 727046 
adószám: 15727048-2-07
statisztikai számjel: 15727048-8411-321-07
bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11736020-15727048-10500958 

mint a Létesítmény tulajdonosa (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről: 

cégnév: Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 
képviselő Nagy Attila ügyvezető
székhely:  2060 Bicske, Hősök tere 4.
cégjegyzékszám: 07-09-016665 
adószám: 21409088207 

mint Üzemeltető között, az alábbiak tárgyában: 

 

1. Megrendelő és Üzemeltető között 2015. augusztus 19. napján Üzemeltetési szerződés 
jött létre, melynek tárgya Bicske Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő 
bicskei 3131/1/A hrsz. alatt felvett, természetben 2060 Bicske, Nagy Károly u. 5. szám alatti 
ingatlanon (továbbiakban: ingatlan) lévő Létesítmény üzemeltetése, valamint a létesítményben 
dolgozó személyek foglalkoztatása a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 
közegészségügyi feltételeiről szóló hatályos jogszabályok szerint. 
 
2. Az 1. pontban megjelölt szerződés IV. pontját a szerződő felek az alábbi 6. ponttal 
egészítik ki, illetve módosítják: 

 
6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető 2017. évre 3 havi 
üzemeltetési költséget elenged Megrendelő javára, mivel az üzemeltetés során jelentős 
költségmegtakarítást ért el. Erre figyelemmel szerződő felek megállapodnak abban, 
hogy az üzemeltetési költségről az Üzemeltető 2017. október, november és december 
hónapban nem állít ki számlát, Megrendelő pedig nem fizet üzemeltetési díjat. Az erre 
az időszakra eső üzemeltetési díj teljesítéseként Üzemeltető a korábban teljesített 
üzemeltetési díjakat fogadja el. 
 
 
 
 
 



3. Az 1. pontban megjelölt szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett 
rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

Jelen szerződésmódosítást a felek azzal írták alá, hogy az akaratukkal mindenben megegyezik. 

 

Bicske, 2017.  

 

 

------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Bicske Város Önkormányzata Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 

Nonprofit Kft. 
képviseletében képviseletében 

Pálffy Károly polgármester Nagy Attila ügyvezető 
Megrendelő Üzemeltető 

 

Ellenjegyzem: 

 

Jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

Ellenőrizte: 

  ügyvéd 
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