
Előterjesztés 
A Bicskei Egészségügyi Központ EFI helyiségre vonatkozó 

használati jogának meghosszabbításáról 
 

1. előterjesztés száma: 364/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Marton Ildikó 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

 1. melléklet – határozati javaslat 

 2. melléklet – Kérelem 

 3. melléklet – 141/2012.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat  

 4. melléklet – EFI iroda 2014 – 2018. időszakra vonatkozó beszámolója 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: Nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 

Bicske Város Önkormányzata a 141/2012. (V.17.) számú határozatával biztosította a Bicskei 
Egészségügyi Központ Szolgáltató NKft. részére a TÁMOP 6,1,2-11/3 azonosítójú, 
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” tárgyú pályázat 
megvalósításához Egészségfejlesztési Iroda céljából a 2519/A/5 hrsz-ú helyiségcsoportjának – 
legfeljebb a projekt fenntartási időszakának a végéig terjedő – térítésmentes használatát.  

A fenntartási időszak (5 év) vége 2018. október 31.  

Az iroda céljára használatba adott helyiségcsoportot a Bicskei Egészségügyi Központ 
pályázati forrás felhasználásával alakította ki. A külső felújításban az önkormányzat saját 
forrásból vett részt.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az EFI iroda működtetését továbbra is indokoltnak 
tartja, ezért úgy határozott, hogy a „fenntartási időszak” (ugyan már nem az eredeti, pályázati 
anyagban szereplő fenntartási időszakról van szó) is meghosszabbodik.  

A Bicskei Egészségügyi Központ 2018. október 08-án azzal kereste fel hivatalunkat, hogy a 
Bicske, Kossuth u. 15. szám alatti épület használati joga meghosszabbításra kerüljön az EFI 
működtetésének végéig (melynek időpontja nem ismert), de legfeljebb addig, míg az 
Egészségügyi Központ épületfelújítási munkálatainak eredményeképpen ki nem alakul az 
iroda új helye.  



Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a használati jogra vonatkozó kérelmet 
szíveskedjen jóváhagyni.  

 

Bicske, 2018. október 11. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

1. melléklet a 364/2018 számú előterjesztéshez 

Határozati javaslat 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ EFI helyiségre vonatkozó használati jogának 
meghosszabbításáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a tulajdonában lévő, Bicske, Kossuth tér 15. szám alatti, 2519/A/5 hrsz-ú 
helyiségcsoportot határozatlan ideig – 90 napos felmondási idő fenntartásával – de 
legfeljebb az Egészségfejlesztési Iroda Egészségügyi Központban való elhelyezéséig 
térítésmentesen biztosítja a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 
(2060 Bicske, Kossuth tér 17., képv.: dr. Balogh Gyula, adószám: 13202570-1-07) 
részére, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltaknak megfelelő megállapodás 
aláírására. 

 

Határidő: 2018.11.01. 

Felelős: polgármester 
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